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Apresentação 

 

A Semana de Educação, Ciência e Tecnologia (V SECITEC) do IFBA Campus Jequié, 

que está em sua quinta edição em 2018, é um evento científico, gratuito, vinculado a 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), sob coordenação do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC). A SNCT tem o objetivo de 

aproximar a Ciência e a Tecnologia da população, promovendo eventos que reúnem 

diversas instituições para divulgação científica em todo o País. O intuito é disponibilizar 

uma linguagem acessível à população, estimular a curiosidade e fomentar o diálogo a 

respeito das  implicações sociais da Ciência. Seguindo esta perspectiva, a V SECITEC se 

constitui em uma oportunidade de troca de experiências, na medida em que, promove a 

divulgação da produção científica construída no âmbito do IFBA, bem como, das 

instituições de ensino e pesquisa sediadas no Território Médio Rio das Contas. A V 

SECITEC se constitui ainda em uma oportunidade de publicação, visto que, os trabalhos 

científicos aprovados pela comissão organizadora do evento irão compor o Caderno de 

Resumos com ISSN - 2358-5013. Este ano, o tema proposto pela SNCT é “Ciência para 

a redução das desigualdades”, destacando a importância que a Educação exerce em 

diversas áreas que influenciam diretamente na inclusão social e redução da pobreza. 

 

Comissão Organizadora do Evento 
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Programação do Evento 
 

Programação Científica 

Data 
Horário 

Atividade 
Início Término 

16
/1

0/
20

18
 

07:00h 08:00h 
Credenciamento 

Local: Pátio Interno de Entrada do IFBA – Campus Jequié 

08:00h 08:20h 

Sessão Solene de Abertura 

Componentes da Mesa: Prof. Dr. Cláudio Reynaldo Barbosa de Souza (Diretor Geral em 

Exercício do IFBA, Campus Jequié), Prof.ª Dr.ª Nubia Moura Ribeiro (Chefe do 

Departamento de Ensino do IFBA, Campus Jequié) e demais representantes. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

08:20h 09:00h 

Conferência de Abertura: Palestra com a Prof.ª Dr.ª Nubia Moura Ribeiro (IFBA) com o 

tema “Ciência para redução das desigualdades” 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

09:20h 11:20h 

Mesa Redonda com a Prof.ª Dr.ª Rosinês de Jesus Duarte (UFBA), a Prof.ª Dr.ª Tânia 

Aparecida Kuhnen (UFOB) e a Prof.ª MSc. Therezinha Gauri Leitão (IFBA), mediada pelo 

Prof. Esp. Lafayete Menezes de Alencar Lima Rios (IFBA) com o tema “Mulheres na 

Ciência: reduzindo as desigualdades e compartilhando saberes” 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

13:30h 17:30h 
Minicursos e Oficinas 

Local: IFBA – Campus Jequié 

17:00h 18:30h 
Credenciamento 

Local: Pátio Interno de Entrada do IFBA – Campus Jequié 

18:00h 22:00h 
Minicursos e Oficinas 

Local: IFBA – Campus Jequié 

17
/1

0/
20

18
 

07:30h 11:30h 
Minicursos e Oficinas 

Local: IFBA – Campus Jequié 

13:30h 15:30h 

Mesa Redonda com o Prof. Esp. Michael Farias Alencar Lima (SEMDES), o Prof. Esp. 

Carlos Cristian de Paulo Silva (Instituto Terlúrias LIBRAS) e o Prof. Dr. Fábio Félix Ferreira 

(UESB), mediada pela Prof. Msc. Saionana Andrade de Santana Santos (IFBA) com o 

tema “Direitos Humanos e Redução das Desigualdades: inclusão, diversidade e cidadania” 

15:00h 17:00h 

Atividade: Saúde para redução das desigualdades – Ação de vacinação de jovens e 

adultos 

Local: Foyer do Auditório do IFBA – Campus Jequié 

19:00h 20:00h 
Conferência com o Prof. MSc. Henrique Oliveira de Andrade (IFBA) e o tema “Outro 

mundo possível: a perspectiva do desenvolvimento para todos” 

18
/1

0/
20

18
 07:30h 10:30h 

Apresentação de trabalhos cientifico: experimentos, pôsteres e comunicações orais. 

Local: Pavilhão de Salas de Aulas do IFBA – Campus Jequié 

13:30h 16:30h 
Atividade: 1º ROBOT CONTROL – Competição de robótica do IFBA - campus Jequié 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

16:40h 17:30h 
Premiação dos trabalhos e solenidade de encerramento 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

19
/1

0/
20

18
 

08:00h 11:00h 

SECITEC Itinerante 

Mostra de robótica e experimentos mediada pelo Prof. Esp. Andrique Fiqueiredo Amorim e 

monitores 

Palestra com o tema “Tecnologias, redes sociais e cyber bullings” com Djair Maykon de 

Novaes Miranda (IFBA) 

Local: Escola Municipal Anísio Teixeira, Jequié/BA 
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Programação Cultural 

Data 
Horário 

Atividade 
Início Término 

16/10/2018 

07:30h 08:00h 

Mostra Cultural I: Banda Sun City 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Grupo Musical 

11:20h 12:00h 

Mostra Cultural II: Mulher do Fim do Mundo 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Grupo de Dança 

17/10/2018 

15:50h 16:30h 

Mostra Cultural III: Plural 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Grupo Musical 

20:20h 21:20h 

Mostra Cultural IV: Enquanto o dia não chega 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Peça Teatral 

18/10/2018 10:50h 11:30h 

Mostra Cultural V: Turmalina – as desigualdades 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Grupo Musical 

19/10/2018 11:00h 11:30h 

Mostra Cultural VI: Mulher do Fim do Mundo 

Local: Escola Municipal Anísio Teixeira, Jequié/BA 

Tipo: Grupo de Dança 
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SESSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 
Graduação/ Pós-graduação 

 
Área: Ciências Agrárias – Ciência e Engenharia de Alimentos 
 

DESENVOLVIMENTO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS E TRATAMENTO DE 
EFLUENTE NO SUL DA BAHIA 

 
Isadora Rosário Dantas¹; Rita de Cássia Souza de Queiroz2 

 

¹ Engenheira de Produção; Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. 
² Engenheira de Alimentos Dra. em Meio Ambiente; Instituto Federal da Bahia – IFBA, Campus Jequié; 
E-mail: rcritinha30@gmail.com. 
 
Resumo: Os laticínios produzem elevado volume de efluentes e podem gerar impactos ambientais 
negativos quando descartados sem tratamento. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a 
adaptação e o crescimento vegetativo de plantas aquáticas nativas e não pesquisadas durante o 
tratamento de efluente de laticínio. As macrófitas Eicchornia paniculata, Polygonum sp. e Pistia 
stratiotes foram utilizadas para montagem de 8 sistemas com duas diluições. Avaliou-se o crescimento 
das plantas e a Demanda Química de Oxigênio (DQO). A Eicchornia paniculata apresentou os melhores 
resultados, com aumento na sua biomassa de 67,44% em 6 dias, juntamente com a redução da carga 
orgânica. A Eicchornia paniculata e a Polygonum sp. adaptaram-se nas diferentes concentrações de 
carga orgânica a medida que as reduziram dos efluentes de laticínio.  
Palavras-chave: Fitorremediação; Wetlands Construídas; Reaproveitamento de efluentes. 
 

EVALUATION OF VEGETATIVE GROWTH OF AQUATIC MACROPHYTES IN 
DAIRY WASTEWATER IN THE SOUTH OF BAHIA 

 
Abstract: Dairy products produce high volumes of effluents and can generate negative environmental 
impacts when discarded without treatment. The objective of this research was to evaluate the adaptation 
and vegetative growth of native and unsearched aquatic plants during the treatment of dairy effluent. 
The macrophytes Eicchornia paniculata, Polygonum sp. and Pistia stratiotes were used to assemble 8 
systems with two dilutions. Plant growth, Chemical Oxygen Demand (COD) were evaluated. Eicchornia 
paniculata presented the best results, with an increase in its biomass of 67.44% in 6 days, together with 
the reduction of the organic load. Eicchornia paniculata and Polygonum sp. were adapted at different 
organic load concentrations as they reduced the organic load of the dairy effluent. 
Keywords: Phytoremediation; Constructed Wetland; Reutilization of Effluents. 

 
Introdução 
 
A geração de efluente em decorrência da 
atividade antrópica representa um 
desafio às questões ambientais em 
escala mundial (SILVA e LIBANO, 2013). 
Neste contexto, os laticínios utilizam 
grandes volumes de água durante o 
processamento (FAVARETTO et al., 
2015), gerando elevada quantidade de 
efluentes que, principalmente nos 
laticínios de pequeno porte. 
Com as projeções de crescimento no 
consumo de leite no Brasil, chegando em 
2021 com uma provável produção de 
mais de 40 bilhões de litros, indicando 

aumento de quase 7 bilhões de litros em 
10 anos (FILHO; AGUIAR; TORRES, 
2013), medidas devem ser pesquisadas 
para mitigar os impactos ambientais 
causados no setor lácteo. 
A fitorremediação em wetlands 
construídas (WCs) estão sendo aplicados 
para melhorar o gerenciamento dos 
recursos hídricos nas indústrias. As 
macrófitas aquáticas utilizadas nas WCs 
tratam os efluentes, removendo cargas 
orgânicas, inorgânicas, metais tóxicos e 
herbicidas e ainda apresentam elevadas 
taxas de crescimento como vantagem, já 
que, essa geração de biomassa pode ser 
aproveitada como energia e 
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biofertilizante, por exemplo (SAQIB et al., 
2013). Dessa forma, o objetivo desta 
pesquisa foi avaliar o crescimento 
vegetativo de macrófitas aquáticas 
nativas e não pesquisadas, durante o 
tratamento do efluente de laticínio. 
 
Metodologia 
 
A coleta das macrófitas, do efluente e da 
água de chuva (usada para diluição), bem 
como a montagem das WCs seguiram a 
metodologia e equipamentos utilizados 
por Queiroz et al. (2017). Oito wetlands 
foram construídas com volume total de 10 
litros em cada. A Tabela 1 apresenta as 
siglas utilizada para as WCs, assim como 
o tipo de macrófitas e sua diluição. O 
experimento durou 16 dias e os 
parâmetros avaliados foram: DQO e o 
crescimento vegetativo (APHA, 1995).  
 
Tabela 1 - Sistemas utilizados nas wetlands 
construídas. 

Wetland 
Macrófitas 
Aquáticas 

Diluição 

X1 Pistia Stratiotes 

Diluição 1 
(70 % ARL + 30 

% AC) 

X2 Polygonum sp. 

X3 
Eicchornia 
paniculata 

X4 
Controle (sem 

plantas) 

Y1 Pistia Stratiotes 

Diluição 2 
(50 % ARL + 50 

% AC) 

Y2 Polygonum sp. 

Y3 
Eicchornia 
paniculata 

Y4 
Controle (sem 

plantas) 

 
Resultados e Discussão 
 
No início do experimento, a 
caracterização de DQO (mg/L) 
apresentou os seguintes valores: 
7,414,63 para água residuária de laticínio 
(ARL), 176,61 para água de chuva (AC), 
3.133,16 para Diluição 1 e 2.506,53 para 
Diluição 2.  
A pesagem das macrófitas foi realizada 
no 1º (D0) e 16º (D16) dia da análise. A 
P. stratiotes não resistiu aos altos teores 
de matéria orgânica do efluente e morreu 
no 4º (D4) dia do experimento. A E. 

paniculata apresentou boa adaptação, 
nas duas diluições, com uma média de 
crescimento da biomassa de 67,44% ao 
longo do experimento. Porém, a 
Polígonum sp. obteve uma leve redução 
de 6,68%, se comparado com o peso em 
D0, provavelmente por conta do estresse 
durante o manuseio e ou por conta da 
queda natural de folhas no próprio 
sistema. 
As análises de DQO foram realizadas no 
1º (D0), 8º (D8) e 16º (D16) dias do 
experimento (Gráfico 1). Os sistemas 
controle apresentaram redução de 77% 
(X4) e 63% (Y4) em D16, comprovando a 
ação da síntese de matéria orgânica 
realizada pelos micro-organismos 
presentes no efluente e raízes das 
plantas. 
 

  
Gráfico 1: Percentuais de redução de DQO e 
sólidos totais nas Diluições 1 e 2. 

 
A Polygonum sp. (X2) mesmo perdendo 
peso ao longo do experimento, reduziu 
cerca de 87,5% da matéria orgânica em 
D8, na diluição 1. No D16, a quantidade 
de DQO aumentou 31%, podendo ser 
explicado pela queda das folhas, que ao 
serem depositadas na água transferiram 
o material orgânico novamente para o 
efluente. Na diluição 2, a Polygonum sp. 
(Y2) apresentou melhor adaptação com 
redução de 76,5% ao final do 
experimento (D16). A E. paniculata teve 
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um melhor desempenho na diluição D1, 
conseguindo reduzir cerca de 90% (D8). 
Sendo justificado pela boa adaptação da 
espécie, apresentando um aumento de 
cerca de 67,44% da sua biomassa no 
mesmo período. No entanto, houve um 
aumento de DQO no 16º dia, reduzindo 
sua porcentagem para 76%, provável 
pela saturação da planta.  
Para um aprofundamento do estudo 
referente ao limite de saturação das 
plantas, será necessária a continuidade 
da pesquisa para identificação do 
momento da colheita das plantas. Após 
colhidas, as macrófitas aquáticas podem 
ser usadas como alimento bovino ou 
como coproduto em outra linha de 
processamento, como na elaboração de 
rações. Um possível reaproveitamento do 
efluente para fins menos nobres também 
pode ser indicado, como a lavagem de 
áreas externas na indústria. 
 
Conclusão 
 
A macrófitas aquática que melhor se 
adaptou ao sistema, nas duas diluições, 
foi a Eicchornia paniculata. Se 
desenvolvendo até o oitavo dia de análise 
com 67,44% do aumento de sua 
biomassa a medida que promoveu a 
redução de matéria orgânica. Ou seja, o 
desenvolvimento da biomassa das 
macrófitas aquáticas foram diretamente 
afetados pela disponibilidade de matéria 
orgânica. 
Pôde-se analisar que esta nova 
tecnologia estudada consegue em 
poucos dias obter resultados 
satisfatórios. Podendo trazer um custo 
benefício à empresa de laticínio que 
produz grandes quantidades de 
efluentes, por ser um método simples de 
manuseio, eficiente e de baixo custo.  
O processo também dispõe de ações 
voltadas a mitigação de problemas 
ambientais, uma vez que, além de reduzir 
carga orgânica, as macrófitas aquáticas 

poderão ser reaproveitadas com outra 
finalidade, como alimento animal. 
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Resumo: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência acerca das ações desenvolvidas 
pelo Centro de Estudos em Gestão do Esporte e Lazer (CEGEL), entidade vinculada a Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Desse modo, visa-se apresentar o uso da tecnologia como 
ferramenta de otimização da gestão esportiva por meio dos seminários temáticos realizados nos 
municípios que compõem os territórios de identidade do estado da Bahia. Para tal, elucidou-se as 
possibilidades existentes no que se refere a materialização do processo de planejamento, execução e 
avaliação da política pública de esporte e lazer a partir da utilização de diversos recursos tecnológicos. 
Palavras-chave: Gestão; Política; Esporte; Lazer; Tecnologia. 
 

TECHNOLOGY FOR SPORTS MANAGEMENT: AN ACCOUNT OF EXPERIENCE 
ON THE CENTER OF STUDY IN SPORTS AND LEISURE MANAGEMENT 

 
Abstract: The present work is an experience report about the actions developed by the Center for 
Studies in Sports and Leisure Management (CEGEL), an entity linked to the State University of the 
Southwest of Bahia (UESB). Thus, the objective was to present the use of technology as a tool to 
optimize the sports management of the municipalities that make up the identity territories of the state of 
Bahia. To this end, it will be clarified the materialization of the process of planning, execution and 
evaluation of the public policy of sports and leisure from the use of diverse technological resources. 
Keywords: Management; Policy; Sport; Recreation; Technology. 

 
Introdução 
 
O advento da tecnologia tem possibilitado 
o acesso e a troca de informações e de 
conhecimentos entre diversas áreas, ao 
mesmo tempo tem proporcionado uma 
articulação intersetorial no 
desenvolvimento de novas formas de 
gerenciamento da política pública. Nesta 
perspectiva, a utilização de ferramentas 
tecnológicas no processo de 
planejamento, implementação e 
avaliação da política pública tornou-se 
uma ação singular no que diz respeito a 
busca de eficiência do setor público.  
É notável que o processo em questão 
proporciona uma dinâmica bastante 
significativa no que diz respeito ao 
diagnóstico dos dados relevantes a 

formulação da política bem como, a 
otimização do serviço público. Entretanto, 
tal ação demanda a necessidade de 
profissionais gabaritados para a 
condução de tais ações, levando-se em 
consideração todo o conhecimento 
produzido por meio do campo acadêmico 
e o poder de decisão dos profissionais, no 
que se refere aos caminhos a serem 
adotados durante a utilização dessas 
tecnologias no setor público. 
Contudo, ao retratar a política pública de 
esporte e lazer é possível perceber que a 
relação com a tecnologia ainda se 
apresenta de maneira embrionária. Logo, 
torna-se necessário o reconhecimento 
sobre o papel da tecnologia frente ao 
desenvolvimento do setor em questão. 
Sublinhados esses pontos, despertou-se 
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o interesse em apresentar as ações 
promovidas pelo CEGEL com vistas ao 
desenvolvimento da política em questão 
nos territórios de identidade do estado da 
Bahia a partir da socialização das 
possibilidades de utilização de 
ferramentas tecnológicas na gestão 
esportiva. 
 
Metodologia 
 
Trata-se de um relato de experiência 
acerca das ações desenvolvidas pelo 
CEGEL com vistas a aproximação das 
ferramentas tecnológicas junto a 
dinâmica da política pública dos 
municípios baianos. De acordo com 
Dyniewicz (2007, p. 117), os relatos de 
experiência podem “ser definidos como 
uma metodologia de observação 
sistemática da realidade, sem o objetivo 
de testar hipóteses, mas estabelecendo 
correlações entre achados dessa 
realidade e bases teóricas pertinentes”. 
Neste sentido, as ações desenvolvidas 
pelos membros do grupo retratam o 
período de 2017 a 2018, a partir dos 
seminários temáticos realizados nos 
municípios de Caetanos, Itaquara, 
Itacaré, Ituberá, Ibirataia, Belo Campo, 
Santa Cruz Cabrália, Jaguaquara e Ipiaú.  
 
Resultados e discussão 
 
O delineamento das ações se deu através 
de quatro etapas: formalização do 
convite; diagnóstico da política esportiva 
local; seminário temático; cronograma de 
intervenção. No primeiro momento, os 
representantes dos municípios atendidos 
apresentaram interesse na realização do 
seminário temático. A maior parte das 
manifestações foram frutos do acesso as 
informações sobre o trabalho realizado 
pelo CEGEL por meio das redes sociais 
do grupo. Na sequência, estabeleceu-se 
a formalização do convite no intuito de 
garantir as condições necessárias ao 
bom encaminhamento das atividades 
propostas. 

No segundo momento, os pesquisadores 
do grupo realizaram um diagnóstico dos 
municípios atendidos com vistas a 
compreensão do panorama da política 
esportiva local. Neste sentido, foram 
analisados documentos correlatos a 
gestão pública municipal, tais como: lei 
orgânica; plano plurianual; lei de 
diretrizes orçamentárias; lei orçamentária 
anual; relatório resumido de execução 
financeira. Vale ressaltar que tais dados 
foram coletados no diário oficial dos 
municípios atendidos. Além disso, os 
portais de transparência do governo 
federal e estadual foram consultados no 
intuito de ampliar as informações sobre o 
assunto abordado. 
Os dados coletados foram armazenados 
e posteriormente, anexados ao banco de 
dados do CEGEL. Um dos principais 
objetivos deste processo relaciona-se ao 
fato de possibilitar a comunidade em 
geral o acesso ao conhecimento acerca 
do processo de planejamento e execução 
da política analisada a partir da 
catalogação dos referidos documentos. 
Desse modo, foi possível mapear o 
arcabouço legal, o planejamento e a 
execução financeira e os instrumentos de 
controle social correlatos a política 
esportiva. Os dados coletados foram 
organizados em quatro categorias: 
ordenamento legal e estrutura 
administrativa; gestão financeira; 
programas e projetos; controle social.  
O seminário para cada município foi 
constituído através das referidas 
categorias na perspectiva de estabelecer 
um grau de realismo ao debate proposto 
pelo evento. Sendo assim, os 
representantes municipais fizeram a 
mobilização local dos agentes inseridos 
no campo esportivo visando a 
participação efetiva destes indivíduos no 
seminário. As palestras foram 
ministradas por quatro membros do 
CEGEL através de uma metodologia 
ativa, buscando assim, a interação e a 
ampliação do debate.  



Caderno de Resumos da V Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié 

Página | 17  

Ao delinear sobre a gestão esportiva local 
foi possível apresentar as ferramentas 
tecnológicas de planejamento e avaliação 
da política em questão, tais como: fórum 
virtual interativo; cursos de formação 
continuada on-line; monitoramento de 
programas e projetos esportivos por meio 
de software; controle e frequência dos 
beneficiados; georreferenciamento 
esportivo; entre outros. 
A culminância do evento se deu por meio 
da elaboração de um calendário de ações 
com o objetivo de estabelecer um plano 
estratégico de desenvolvimento da 
política esportiva. Neste contexto, 
acredita-se que as ações realizadas 
foram ferramentas significativas para a 
aproximação do campo 
político/burocrático com o campo 
científico/acadêmico (STAREPRAVO, 
2011) e ao mesmo tempo, serviu de 
atividade avaliativa para a gestão 
desportiva local. 
 
Conclusão 
 
Por fim, concluiu-se que a socialização do 
conhecimento acerca das ferramentas 
tecnológicas que podem auxiliar a gestão 
esportiva dos municípios baianos se 
apresenta como uma excelente 
oportunidade de troca de experiências e 
conhecimentos com os agentes que 
estão inseridos diretamente nesse 
contexto. Desta forma, acredita-se que 

tais ferramentas possibilitam a otimização 
das informações e contribuem 
diretamente para a eficiência das ações 
desenvolvidas. 
Sendo assim, espera-se que a tecnologia 
possa intensificar o diálogo com a política 
no sentido de colaborar na construção de 
novos caminhos e sugere-se a realização 
de novos seminários no intuito de 
socializar as possibilidades e limitações 
que permeiam a temática abordada, 
auxiliando assim, o processo de 
implementação e avaliação das políticas 
que envolvem o fenômeno esportivo. 
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Resumo: O presente estudo analisa os impactos da tecnologia na área da saúde, com enfoque na 
fisioterapia que dispõe de tratamentos para doenças por meio de exercícios e agentes físicos e técnicas 
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que minimizam os problemas humanos. A postura inadequada e o uso por períodos prolongados de 
aparelhos eletroeletrônicos causam doenças ocasionais, além do afastamento social que compromete 
a saúde física e o bem-estar dos usuários. Os questionários pré-elaborados, aplicados aos sujeitos da 
pesquisa, testaram pressupostos a fim de corroborar e/ou refutar o senso comum e o conhecimento 
prévio. A metodologia aplicou técnicas e instrumentos que viabilizaram a junção do senso comum ao 
teórico, respondendo cientificamente às indagações sobre o tema, de forma que os resultados fossem 
fidedignos. A testagem das hipóteses elaboradas se refere às causas e consequências da ausência de 
padrões ergonômicos no cotidiano, e serve de subsídio entre a tecnologia e o homem para prevenção 
de doenças 
Palavras-chave: Fisioterapia; Ergonomia. 
 

TECNOLOGIA.CHALLENGES AND STRATEGIES IN THE ÁREA OF 
PHYSIOTHERAPY: HEALTH SEQUELS CAUSED BY TECHNOLOGICAL 

IMPACTS 
 
Abstract: This present study analyze the impacts of technology in the health area, focusing on 
physiotherapy that provides treatments for diseases through physical exercises, agents and techniques 
that minimize human problems. The inadequate posture and prolonged use of electronic devices cause 
occasional illnesses, in addition to social withdrawal that compromises the physical health and well-
being of users. The pre-elaborated questionnaires applied to the subjects of the research, tested 
assumptions in order to corroborate and / or refute common sense and prior knowledge. The 
methodology applied techniques, and instruments that allowed the joint of the common sense to the 
theoretical, answering scientifically to the questions related to the subject, in a way that the results were 
reliable. The testing of the elaborated hypotheses refers to the causes and consequences of the 
absence of ergonomic patterns in daily life, and serves as a subsidy between technology and man for 
disease prevention. 
Keywords: Physiotherapy, Ergonomics, Technology. 

 
Introdução 
 
Os impactos do uso da tecnologia no 
cotidiano têm propiciado avanços em 
diversas áreas do conhecimento, embora 
permeado de dúvidas e críticas acerca 
dos limites do uso de aparelhos 
eletroeletrônicos. As chamadas novas 
tecnologias dão ao homem a 
possibilidade do uso de ferramentas 
artificiais e penetração num mundo sem 
fronteiras, com o uso de computadores. A 
fisioterapia é uma ciência da saúde 
aplicada ao estudo, diagnóstico, 
prevenção e tratamento de disfunções 
cinéticas funcionais de órgãos e 
sistemas. Quando o número elevado de 
doenças emergentes e problemas 
musculoesqueléticos surge por 
atividades físicas vigorosas, contínuas ou 
esforços repetitivos, a indicação da 
Fisioterapia torna-se necessária para o 
tratamento e recuperação. Objetivamos 
nessa pesquisa, disseminar informações 
sobre o tema na comunidade, 
conscientizar os usuários quanto aos 

hábitos e tempo de exposição ao uso dos 
aparelhos tecnológicos e indicar que, no 
caso de luxações e dores que possam 
surgir, os exercícios devem ser 
monitorados por profissionais habilitados 
na área de fisioterapia. 
 
Metodologia 
 
A pesquisa obedece rigorosamente a 
Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde, Ministério da Saúde, SISNEP N° 
510/2016 que normatiza as pesquisas 
com seres humanos nas áreas de 
ciências humanas e sociais, requer 
princípios relativos ao campo pesquisado 
do conhecimento, procedimentos éticos, 
metodológicos e sigilosos que exigem 
exatidão no diagnóstico dos fatos sociais. 
As hipóteses levantadas indicam que a 
necessidade do fisioterapeuta na 
prevenção na vida cotidiana e nos 
ambientes de trabalho onde as pessoas 
desenvolvem esforços repetitivos sendo 
a prevenção e tratamento imprescindíveis 
para assegurarem a diminuição do 
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absenteísmo e a necessidade de 
afastamento de jovens e adultos das 
rotinas e atividades educacionais, de 
trabalho e lazer. O espaço acadêmico e 
profissional é fundamental para teste das 
hipóteses, pois nesse ambiente 
observamos, como um dos resultados de 
causas e consequências de doenças 
musculares e da coluna vertebral que 
provocam dores e afastamento das 
funções do trabalho e do social, o uso 
desregrado de equipamentos 
tecnológicos por tempo abusivo. 
 
Resultados e discussão 
 
A educação postural deve ser tratada de 
forma a orientar os segmentos móveis de 
lesões ocasionadas pela postura 
incorreta, que podem comprometer as 
Atividades da Vida Diária (AVD), e por 
essa forma é possível realizar atividades 
e movimentos de forma segura que não 
comprometa o bem-estar e saúde dos 
usuários. A ergonomia é o conjunto de 
conhecimentos científicos relativos ao 
homem e necessários à concepção de 
instrumentos, máquinas e dispositivos 
que possam ser utilizados com o máximo 
de conforto. A abordagem ergonômica 
baseia-se no princípio básico de que o 
trabalho deve adaptar-se ao homem. 
Através da mesma se pode produzir um 
ambiente de trabalho mais humanizado. 
Ela procura aproveitar as habilidades 
mais refinadas dos trabalhadores e 
proporcionar um ambiente que os 
encorajem a desenvolver suas 
atividades. (SILVA, Andrea et al. 2009) 
A vida moderna tem predisposto aos 
problemas decorrentes da postura 
incorreta e alguns modelos de hábitos 
como assistir televisão, usar o 
computador, sentar em móveis mal 
projetados, carregar mochilas pesadas 
têm contribuído significativamente para 
originar patologias ligadas à procura por 
atendimentos fisioterapêuticos. Os 
benefícios proporcionados pelo 
desenvolvimento tecnológico são muitos 

e sobre isto parece haver consenso. Não 
apenas a capacidade técnica tornou os 
humanos a espécie dominante no 
planeta, como o estágio da 
técnica/tecnologia passou a condicionar a 
existência humana nos seus diversos 
momentos, inclusive, na dimensão da 
subjetividade. Com o capitalismo, a 
técnica/tecnologia desloca-se do seu 
valor de uso e torna-se mercadoria, 
ganha identidade, desvincula-se do seu 
fim imediato e de determinado ou 
especifico contexto sociocultural. 
(LORENZETTI, Jorge, et. Al., 2012) 
A pesquisa foi feita através dos 
questionários para obtenção de 
fundamentos que fossem confiáveis e 
inerentes ao estudo. É imprescindível 
destacar que os indivíduos desconhecem 
o significado do termo “ergonomia”, a 
maioria não possuía nem mesmo uma 
ideia do que se trata. As hipóteses 
levantadas, acerca da temática, foram 
corroboradas em sua totalidade e 
trouxeram esclarecimentos sobre as 
opiniões dos entrevistados. Nota-se que 
grande parte do público está em 
consenso sobre a necessidade da 
existência do equilíbrio entre a tecnologia 
e o homem, para facilitar a rotina com a 
presença dos aparelhos eletrônicos, 
tentando inserir, em seus hábitos, formas 
para minimizar os malefícios em que o 
excesso resulta. 
 
Conclusão 
 
As considerações finais apontam para a 
necessidade de projetos que disseminem 
informações e perpassem à comunidade 
os problemas causados pelo uso 
indiscriminado de aparelhos 
eletroeletrônicos, além do adentramento 
de profissionais da área de fisioterapia, 
que identificam os hábitos nocivos 
posturais praticados e a inadequação dos 
equipamentos em instituições de ensino e 
locais de trabalho. A maioria dos 
problemas apresentados indica a falta de 
conhecimento sobre os malefícios do 
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tempo de exposição ultrapassados pelo 
limiar do corpo e que a prevenção e 
utilização convenientes dos aparelhos 
tecnológicos trazem a perspectiva de 
domínio e equilíbrio, sobretudo, na 
melhor maneira de utilizá-los. Logo, a 
questão por hora é objeto de 
controvérsias e polêmicas, que tornam os 
malefícios e as condutas de prevenção 
cada dia insuficientes, para debelar 
doenças provenientes pelos meios 
extraordinários, que podem contribuir 
com o homem em suas tarefas 
cotidianas. 
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Resumo: A sociedade deposita na escola a expectativa da solução dos problemas sociais. Além disso, 
é fundamental a incorporação de novos métodos de ensino. Neste âmbito, o objetivo deste trabalho é 
propor a utilização de materiais manipuláveis que possibilite o estudo das frações, em particular, frações 
equivalentes e as operações de adição e subtração. Pretendemos, com esta proposta reduzir um 
problema atual: desigualdade social. Para tanto, utilizamos como metodologia de pesquisa a Análise 
Institucional & Sequência Didática, no âmbito da pesquisa interna1. Nossa fundamentação teórica 
consiste em Duval (1993) e Rabardel (1995). 
Palavras-chave: Fração; Desigualdade Social; Materiais Reutilizáveis; Registro de Representação. 
Instrumentação. 
 

MATHEMATICS X SOCIAL INEQUALITY: AN APPROACH FRONT EH 
PERSPECTIVE OF MATHEMATICAL EDUCATION 

 

                                                           
1 A PESQUISA INTERNA é uma sondagem realizada pelo pesquisador individualmente (ou por um grupo de pesquisadores), 
sem intervenção de sujeitos externos. Momento no qual o pesquisador (ou o grupo) procura compreender melhor o seu objeto 
de estudo. Ele conjectura, problematiza, formula hipóteses, questiona-se, define o quadro teórico, os objetivos descrevem o 
percurso metodológico da sua pesquisa. 
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Abstract: A depository society at school hopes to solve social problems. Beyond the incorporation of 
new teaching methods is fundamental. In this context, the The objective of this work is to propose the 
use of manipulable materials that the study of fractions, in particular equivalent fractions and subtraction. 
We intend, with the present edition, a current problem: inequality Social. Therefore, we use a 
methodology of research and analysis Didactic sequence, within the scope of internal research. Our 
theoretical foundations is Duval (1993) and Rabardel (1995). 
Keywords: Fraction; Social inequality; Reusable Materials; Register of Representation. 
Instrumentation. 

 
Introdução 
 
A sociedade assenta na escola a 
expectativa da solução dos problemas 
sociais e um dos principais papéis da 
escola é cultivar cidadãos conscientes e 
integrados à sociedade. Além disso, 
atualmente, observamos e debatemos 
muitos assuntos que relaciona a 
aprendizagem dos alunos no que se 
refere à disciplina de Matemática. Nesse 
sentido, o presente artigo tem por objetivo 
propor a utilização de materiais 
manipuláveis que possibilite o estudo das 
frações, em particular, frações 
equivalentes e as operações de adição e 
subtração. Pretendemos, com esta 
proposta reduzir um problema atual: 
desigualdade social. Neste ponto, 
gostaríamos de salientar que escolhemos 
utilizar materiais reaproveitáveis 
justamente por ser de fácil acesso, tanto 
para os alunos que têm poder de 
aquisição, quanto a aqueles que não o 
tem. Assim, propomos uma sequência 
didática utilizando como instrumento um 
material produzido com garrafas PET, 
utilizando pó de serra, que permite a 
visualização do registro geométrico de 
fração e as operações neste registro. 
Esperamos que a implementação de 
estratégias de ensino como esta, seja 
capaz de promover o ensino-
aprendizagem, possibilitando trabalhar 
tais conteúdos da matemática de forma 
atrativa, e mostrar que a matemática 
pode contribuir para o desenvolvimento 
de relações sociais. O arcabouço teórico 
do referido trabalho assenta-se na Teoria 
de Registro de Representação Semiótica 
(Duval 1993) e na Abordagem 
Instrumental (Rabardel 1995). 
 

Metodologia 
 
A análise Institucional & Sequencia 
Didática como metodologia de pesquisa, 
desenvolvida em dois momentos 
denominados pesquisa interna e externa. 
No entanto, este trabalho trata-se de uma 
proposta, portanto estamos interessados 
apenas nos passos de desenvolvimento 
da pesquisa interna. Neste âmbito, 
descrevemos a seguir as etapas que 
seguimos neste trabalho. 
Primeira ETAPA: Tomadas de decisões 
inicias. Definição do tema/assunto da 
pesquisa. Apresentação da problemática 
e/ou de questões da pesquisa em torno 
do tema/assunto (objeto do saber de 
referência). Segunda ETAPA: 
Identificação de uma instituição que seja 
de: Referência, Aplicação, ou Referência 
e Aplicação. Terceira ETAPA: 
Identificação e escolha dos elementos 
institucionais que se pretende analisar, 
com olhar no objeto de estudo ou do 
ensino visado, sem perca de vista das 
etapas precedentes. Quarta ETAPA: 
Estudo de cada um dos elementos 
institucionais escolhidos na 3ª Etapa e 
apresentação de análises 
correspondentes com base nas 
definições dispostas na 1ª Etapa. Quinta 
ETAPA: Organização de uma SD 
(sequência didática) contendo ao menos 
uma sessão de aplicação de um 
dispositivo experimental. Sexta ETAPA: 
Realização e apresentação de análise 
matemática/didática de cada tarefa, 
proposta no dispositivo experimental, 
considerando os conhecimentos que se 
pretende investigar sobre o objeto em 
jogo, com referências na sua praxeologia. 
A Metodologia utilizada dispõe de mais 
duas ETAPAS, que não utilizaremos, pois 
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este trabalho compõe uma proposta de 
SD. 
 
Resultados e discussão 
 
Diante da elaboração da SD e da 
aplicação da mesma, esperamos 
comprovar a importância da manipulação 
de materiais recicláveis, como garrafa 
pet, pó de serra, que como recurso 
didático é significativo para o processo de 
aprendizagem do conteúdo matemático 
de fração. Entendemos que esta 
metodologia de ensino contribui para a 
compreensão do conceito, da 
comparação e da equivalência entre 
frações, além do poder de visualização do 
conteúdo abordado para a compreensão 
referente à fração.  
No mais, esperamos que a utilização dos 
materiais manipuláveis possa possibilitar 
a contextualização do conteúdo de 
fração, através da representação 
concreta na garrafa pet e do pó de serra, 
contribuindo, assim, para a 
aprendizagem dos conceitos e 
propriedades básicas dos alunos, após a 
construção desta sequência didática. 
 
Considerações Finais 
 
O ensino de Matemática foi, por muito 
tempo, pautado na forma mecânica, fixo 
em um sistema arcaico desestimulante, 
através do abuso do processo de 
memorização de fórmulas e cálculos. A 
memorização também é importante, no 
entanto, com a contemporaneidade esse 
procedimento metodológico vem sendo 

repensado, moderado para uma reflexão, 
onde o ensino da disciplina deve 
capacitar o aluno a desenvolver seu 
potencial de modo que ele possa criar 
correlação com as suas situações 
cotidianas.  
Devido as diferentes formas de 
aprendizagem que acontece no ambiente 
escolar, o professor deve estar preparado 
metodologicamente para atender a essa 
diversidade, que basicamente tratam de 
mudanças essenciais para o interesse e 
o desenvolvimento matemático do ser 
“aprendente”. Além disso, nossa proposta 
pode ser aplicada nos diferentes âmbitos 
sociais, visto que o material utilizado é 
acessível a todos. 
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Resumo: O artigo apresenta uma alternativa metodológica para o ensino de poliedros regulares, em 
especial, aos alunos com deficiência visual. Através da construção de modelos concretos utilizando 
canudos e a técnica de Papietagem, busca-se melhor compreensão do conteúdo, bem como colaborar 
para a redução da desigualdade no estudo dos poliedros regulares entre aluno não vidente e vidente, 
a partir do manuseio dos objetos. Dessa maneira, neste artigo têm-se por objetivo proporcionar uma 
alternativa metodológica para o estudo dos Poliedros regulares para estudantes do 7º ano do Ensino 
Fundamental, em especial, os que possuem deficiência visual, através da manipulação das 
representações com Modelos Concretos desses sólidos.  
Palavras-chave: Poliedros; Matemática; Canudos; Papietagem; Não videntes. 
 

CONCRETE MODELS OF POLYHEDRA: REPRESENTATIONS FOR BLIND 
PEOPLE 

 
Abstract: This article presents a methodological alternative for the teaching of regular polyhedral, in 
particular, to students with visual impairment. Through the construction of concrete models using straws 
and the papietagem technique, it is sought a better understanding of the content, as well as collaborate 
to reduce the inequality in the study of regular polyhedra between pupil blind and seer, from the handling 
of objects. This way, this article has aim provide an methodological alternative for study of polyhedra 
regular for students in the 7th year of Elementary School, especially those with visual impairment, 
through the manipulation of representations with the Concrete concept of these solids. 
Keywords: Polyhedra; Mathematic; Straws; Papietagem; Blind. 

 
Introdução 
 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9394/96 regulamenta a 
educação especial brasileira e assegura, 
no artigo 59, “currículos, métodos, 
técnicas, recursos educativos e 
organização específicos”, para atender 
às necessidades de estudantes com 
algum tipo de deficiência. Entretanto, o 
processo de inclusão de alunos com 
algum tipo de deficiência ainda é 
considerado algo desafiador para parte 
dos professores, que ainda optam pelo 
método tradicional.  
No âmbito matemático, embora já 
existam pesquisas no campo inclusivo, 
são poucas as estratégias metodológicas 
encontradas para se desenvolver os 
conteúdos de maneira propícia a ser 
direcionada para esse público-alvo, em 
particular para os com deficiência visual. 
Nesse sentido, Vasconcelos et al. (2010, 
p. 11) aponta que “modelos concretos são 
as representações de objetos no espaço 
físico tridimensional em que vivemos e 
têm a vantagem de traduzir para o mundo 
real as ideias abstratas da Matemática”.  
Dessa maneira, este artigo tem por 
objetivo proporcionar uma alternativa 
metodológica para o estudo dos Poliedros 

regulares para estudantes do 7º ano do 
Ensino Fundamental, em especial, os que 
possuem deficiência visual, através da 
manipulação das representações com 
Modelos Concretos desses sólidos.  
 
Metodologia 
 
A abordagem metodológica que foi 
adotada para o desenvolvimento deste 
trabalho é classificada, por Severino 
(2007, p. 121-122), como sendo pesquisa 
bibliográfica com essência de Análise de 
Conteúdo. Em vista disso, o processo da 
metodologia empregada nesse trabalho 
foi composto em duas etapas: 
Etapa 1 (Estudo bibliográfico) – Tomando 
como referência o objeto matemático 
Poliedros nos livros didáticos do 7º ano 
(ANDRINI; VASCONCELOS, 2015; 
IMENES; LELLIS, 2012) do Ensino 
Fundamental II.  
Etapa 2 (As construções) – Realização 
das construções dos Poliedros Regulares 
utilizando canudos e a construção dos 
Modelos Concretos por meio da técnica 
de Papietagem.  
Para a construção dos Modelos 
Concretos dos Poliedros foi considerada 
a técnica denominada Papietagem 
apresentada por Vasconcelos et al. 



Caderno de Resumos da V Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié 

Página | 24  

(2010), por disponibilizar aporte teórico 
de como construir modelos concretos de 
alguns sólidos.  
 
Resultados e discussão 
 
A palavra poliedro se origina da língua 
grega onde Poli significa “muitos” e Edro 
significa “face”, ou seja, muitas faces. 
Para a descrição de um poliedro 
considera-se elementos tais como a 
quantidade de faces, os polígonos que 
delimitam cada face, quantidade de 
vértices e arestas, bem com a 
planificação.  
Um poliedro pode ser classificado como 
regular se suas faces são todas polígonos 
regulares idênticos e se todo vértice for 
um ponto de encontro da mesma 
quantidade de arestas. Por exemplo, um 
cubo é um poliedro regular, pois suas 6 
faces são quadrados idênticos e todo 
vértice é ponto de encontro de 3 arestas.  
Uma propriedade interessante válida 
para os poliedros regulares é que: 
número de faces + número de vértices = 
número de arestas + 2, também 
conhecida por Fórmula de Euler. Os 
poliedros regulares são tetraedro, 
hexaedro, octaedro, dodecaedro e 
icosaedro (cf. Figura 1). 

 

 

 
Figura 1: Poliedros Regulares 

Fonte: www.estudokids.com.br/poliedros/. 
 

Direcionando esse estudo para os alunos 
não videntes, destaca-se a importância 
desses poliedros construídos com 
canudos e com a Papietagem visto que é 

“através do tato que os deficientes visuais 
formam imagens mentais e a partir 
dessas imagens fazem ligações com 
seus conhecimentos” (FERNANDES, 
2011, p.140). Foi a partir da singularidade 
do “ver” através do tato que foram 
construídos Modelos Concretos dos 
poliedros regulares, como ilustrado o 
caso do tetraedro com canudos, (cf. 
Figura 2 (a)) e utilizando a técnica da 
Papietagem (cf. Figura 2 (b)), para 
apresentação de seus elementos e a 
planificação deste poliedro. 

 
Canudos (a) 

 
Papietagem (b) 

 

 
Figura 2: Modelos concretos do tetraedro 

Fonte: Construção dos autores 
 

Considerações Finais 
 
A construção de modelos concretos 
utilizando canudos e a papietagem pode 
colaborar para a redução da 
desigualdade em relação ao estudo dos 
poliedros regulares entre o aluno não 
vidente e o vidente, pois proporciona 
representar no espaço físico 
tridimensional uma “visualização” desses 

http://www.estudokids.com.br/poliedros/
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poliedros através do tato evidenciando os 
seus elementos bem como a planificação.  
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Resumo: Muitas são as reflexões e as preocupações no âmbito da Educação Inclusiva no Ensino da 
Matemática para alunos não videntes. Dentro deste contexto estão inseridas as propostas educacionais 
referentes a produção de objetos de aprendizagem com a utilização de recurso tecnológico. Nesse 
sentido, tem-se como objetivo a elaboração de um material manipulativo, por meio de Projetos de 
Construção de Objetos Concretos – PCOC materializados, por prototipagem rápida, na Impressora 3D, 
denominado Visor cartesiano, que, neste trabalho, proporciona a exploração tátil de funções 
trigonométricas representadas no registro gráfico em relevo através da Dilatação da Curva por 
Superfície Cilíndrica Parametrizada. 
Palavras-chave: Educação inclusiva; Visor cartesiano; Funções trigonométricas; Impressora 3D.  
 

CARTESIAN VIEW: THE CASE OF TRIGONOMETRIC FUNCTIONS 
 
Abstract: There are many reflections and concerns in Inclusive Education in Teaching Mathematics for 
blind students. Within this context are inserted the educational proposals referring to the production of 
learning objects with the use of technological resources. In this sense, the goal is the preparation of a 
manipulative material, through construction projects of concrete objects – PCOC, materialized by quick 
prototyping in the 3D printer, called Cartesian Viewer, that, in this article, provides tactile exploration of 
trigonometric functions represented in the graphic record relief the Curve Dilation by Parameterized 
Cylindrical Surface. 
Keywords: Inclusive education; Cartesian viewer; Trigonometric functions; 3d printer. 
 

Introdução 
 
Muitas são as reflexões e as 
preocupações de professores no que se 
referem a Educação Inclusiva no Ensino 
da Matemática para alunos não videntes. 
Dentro deste contexto estão inseridas as 
propostas educacionais referentes a 

produção de objetos de aprendizagem 
com a utilização de recurso tecnológico, 
por exemplo a materialização de visor 
cartesiano na impressora 3D. Segundo 
Henriques (2018, no prelo): 
Um Visor Cartesiano é um protótipo 
paralelepipédico fino, materializado na 
impressora 3D, ou com outras 
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tecnologias, contendo crivos de curvas na 
superfície com relevo, podendo ser vistos 
a olho nu, ou notáveis por tato, 
preferencialmente para pessoas com 
deficiência visual, permitindo o estudo de 
conceitos matemáticos associados às 
referidas curvas, a partir das suas 
identificações, leituras e interpretação no 
registro gráfico. 
O Visor Cartesiano é fruto de pesquisas 
que vêm sendo realizadas no Laboratório 
de Visualização Matemática – L@VIM da 
Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC), cuja intenção é, neste trabalho, 
favorecer, não apenas com a 
aprendizagem dos estudantes videntes, 
mas, principalmente, dos estudantes sem 
acesso ou com acesso limitado ao campo 
visual, podendo trabalhar com o tato, o 
acesso aos conhecimentos matemáticos 
referentes ao domínio, a imagem e ao 
gráfico de algumas funções 
trigonométricas. 
Nesse sentido, tem-se como objetivo a 
elaboração de um material manipulativo, 
por meio de Projetos de Construção de 
Objetos Concretos – PCOC 
materializados, por prototipagem rápida, 
na Impressora 3D, denominado Visor 
cartesiano, que permite a exploração tátil 
de funções trigonométricas 
representadas no registro gráfico em 
relevo através da Dilatação da Curva por 
Superfície Cilíndrica Parametrizada.  
 
Metodologia 
 
Considerando que o objeto de 
investigação é pouco conhecido, foi 
necessário se empenhar na pesquisa 
bibliográfica, que buscou compreender o 
Visor Cartesiano bem como a técnica 
utilizada para a sua confecção na 
impressora 3D, na perspectiva do autor 
Henriques (2018, no prelo). Além desse, 
outros autores que contribuíram com o 
trabalho foram Fernandes (2011) e Healy 
e Fernandes (2011), pois permitiram 
dialogar e refletir sobre o desafio da 

Educação Matemática Inclusiva para 
alunos não videntes. 
Os instrumentos utilizados para fazer este 
trabalho foram a análise dos softwares 
Maple e Cubex 3D Systems e da 
impressora 3D em relação às Funções 
Trigonométricas, visando desenvolver as 
competências sobre a Produção de 
Modelos de PCOC. Para o 
desenvolvimento dessas competências 
foi considerado as particularidades dos 
processos de aprendizagem dos sujeitos 
sem acesso ou com acesso limitado ao 
campo visual, na tentativa de contribuir 
para a redução da desigualdade no 
contexto da educação inclusiva no Ensino 
da matemática. 
 
Resultados e discussão 
 
Para a produção do Visor Cartesiano 
enquanto modelo de PCOC, foi 
necessário a implementação de curvas 
com relevo sobre o Visor para 
proporcionar uma impressão visual/tátil 
da espessura da curva impressa. Para a 
obtenção deste relevo sobre o Visor, 
fizemos uso da técnica que Henriques 
(2018, no prole) denominou por Dilatação 
de Curva por Superfície Cilíndrica 
Parametrizada (DCSP) que consiste no 
deslizamento de uma circunferência ao 
longo de uma curva plana simples, 
modelada conforme ilustrada na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Técnica de DCSP 

Fonte: Henriques 2018 
 

A partir da construção do Visor 
Cartesiano produzido no Maple e 
convertido para um arquivo em formato 
Cubex reconhecido pela impressora, foi 
obtido o visor cartesiano, conforme 
ilustrado na Figura 2: 
 
 
 

https://viacarreira.com/pesquisa-bibliografica-204626/
https://viacarreira.com/pesquisa-bibliografica-204626/
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Maple 

 
Cubex 

 
PCOC 

 
Figura 2: Visor Cartesiano da função Seno 

 

A utilização da impressora 3D permitiu 
transformar objetos matemáticos, como 
gráficos das Funções Trigonométricas, 
em objetos concretamente palpáveis, 
favorecendo, por conseguinte, a 
aquisição de conhecimentos 
matemáticos de forma diferente em 
relação aos métodos tradicionais do 
processo ensino-aprendizagem. 
 
Conclusão 
 
É fato que a existência das leis 
destinadas a normatizar o processo de 
inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais não é suficiente 
para que a inclusão de fato aconteça. 
Vários são os desafios enfrentados pelos 

profissionais da educação, e refletir sobre 
nossas ações/práticas pedagógicas é o 
primeiro passo para a mudança desta 
realidade. Nesse sentido o Visor 
Cartesiano aparece como um recurso 
didático alternativo para o 
ensino/aprendizagem das Funções 
Trigonométricas, em especial para os 
estudantes sem acesso ou com acesso 
limitado ao campo visual. De fato, pois 
proporciona a visualização, pelo tato, 
dessas funções por meio de suas 
representações no registro gráfico em 
relevo através da Dilatação da Curva por 
Superfície Cilíndrica Parametrizada. 
É nesse sentido que acreditamos no 
potencial do Visor Cartesiano enquanto 
recurso didático inovador para colaborar 
para as práticas dos docentes, 
favorecendo para um ensino voltado para 
a inclusão, diminuindo assim a 
desigualdade entre os estudantes 
videntes e os não videntes no processo 
de ensino/aprendizagem das Funções 
Trigonométricas.  
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Resumo: As Práticas Integrativas e Complementares envolvem abordagens de estímulo aos 
mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde. Este trabalho tem por objetivo 
relatar a experiência do Grupo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde de uma 
Universidade pública situada no interior da Bahia, enfatizando a importância da comunidade acadêmica 
e aos profissionais que utilizam e desejam implantar as terapias complementares no ambiente de 
trabalho e de ensino. Despertando o interesse e o conhecimento por um novo modelo de cuidado. O 
movimento que trabalha pela ampliação dessas práticas, brota da aspiração de abandonar a 
passividade, de deixar de ser um sujeito subjugado ao sistema dominante, hegemônico, para inventar 
novos espaços, e produção de um cuidado ampliado utilizando dessas Práticas Alternativas de Saúde. 
Palavras-chave: Promoção da Saúde; Terapias Complementares; Extensão Universitária. 
 

GROUP OF INTEGRATION AND COMPLEMENTARY PRACTICES: A 
MULTIPROFESSIONAL CURRICULAR EXPERIENCE 

 
Abstract: These practices involve stimulating approaches to the natural mechanisms of disease 
prevention and health recovery. This paper aims to report on the experience of the Integrative and 
Complementary Practices Group on Health, emphasizing the importance of the academic community 
and the professionals who use and wish to implement complementary techniques in the work and 
teaching environment. This study consists of reporting the experience of the Group of Integrative and 
Complementary Practices in Health of a public university located in the interior of Bahia. This work 
awakens interest and knowledge for a new model of care. The movement that works for the expansion 
of these practices arises from the aspiration to abandon passivity, from being a subject subjugated to 
the dominant, hegemonic system, to invent new spaces, small enough, for the production of Alternative 
Health 
Key Words: Health Promotion; Complementary Therapies; University Extension. 
 

Introdução 
 
A introdução da Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC) no Sistema Único de Saúde 
(SUS) passou por diversas pesquisas e 
estudos até a sua implantação. As 
primeiras tentativas de normatização de 
práticas integrativas e complementares 
(PIC) ocorreram em 1988, através das 
resoluções da Comissão Interministerial 
de Planejamento e Coordenação (Ciplan) 
nº 4, 5, 6, 7 e 8/88, que fixaram normas e 
diretrizes para o atendimento em 
homeopatia, acupuntura, termalismo, 
técnicas alternativas de saúde mental e 

fitoterapia (BRASIL, 2006). No Brasil, a 
PNPIC, foi aprovada em 2006 e ampliada 
em 2017 e 2018, incentivando o 
conhecimento, a formação e a divulgação 
destes recursos nos serviços de saúde. 
Estas práticas envolvem abordagens de 
estímulo aos mecanismos naturais de 
prevenção de agravos e recuperação da 
saúde, ampliando a visão sobre a 
promoção da saúde, otimizando o 
cuidado e o autocuidado(SALLES; 
HOMO; SILVA, 2014). 
Com base nessas breves considerações, 
este trabalho tem por objetivo relatar a 
experiência do Grupo de Práticas 
Integrativas e Complementares em 
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Saúde, enfatizando a importância da 
comunidade acadêmica e aos 
profissionais que utilizam e desejam 
implantar as técnicas complementares no 
ambiente de trabalho e de ensino. 
 
Metodologia 
 
Esse estudo consiste em relatar a 
experiência do Grupo de Práticas 
Integrativas e Complementares em 
Saúde (PICS) de uma Universidade 
pública situada no interior da Bahia. 
O Grupo de PIC é formado por Docentes, 
Mestrandos de diversas áreas da saúde e 
outros profissionais de saúde, totalizando 
18 participantes. Criado em março de 
2016 o grupo é coordenado por um 
Docente do Departamento de Saúde II da 
Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia (UESB), tendo como 
colaboradores do grupo Mestrandos do 
Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem e Saúde da UESB. 
Desde março de 2016 o Grupo realiza 
reuniões quinzenais, nas quais ocorrem 
exposições sobre as PIC (realizadas 
pelos próprios integrantes e convidadas), 
como: Efetividade das PIC na saúde 
mental em diferentes ambientes; 
Contribuição das PICS para o 
desenvolvimento sustentável, a equidade 
e o acesso universal à saúde; 
Experiências das PICS para os desafios 
da saúde pública nas doenças crônicas; 
PICS na reabilitação neuro funcional; 
Fitoterapia popular no contexto 
socioambiental e Avanço das PIC na 
Bahia. 

Este Grupo tem por objetivo possibilitar, 
aprofundar os conhecimentos e discutir 
os avanços das incorporações das PIC 
nos cenários internacional e nacional, 
permitindo o compartilhamento de 
experiências quanto à sua implantação e 
gestão pelos países que já as 
contemplam em seus sistemas oficiais de 
saúde. 
De acordo com Colombo e Berbel (2007), 
esta metodologia permite mobilizar e 
ampliar as habilidades intelectuais dos 
participantes. 
 
Resultados e Discussões 
 
Este trabalho desperta o interesse e o 
conhecimento por um novo modelo de 
cuidado, baseado em práticas 
alternativas que visam o cuidado integral, 
contínuo e humanizado em consonância 
com a Educação Popular em Saúde 
(EPS), envolve processos educativos 
voltados à promoção da autonomia das 
pessoas, bem como, à superação das 
desigualdades sociais e a inserção entre 
os saberes populares e técnico-
científicos no campo da saúde. A PIC 
vêm sendo gradativamente inseridas no 
SUS, como prevê a PNPIC, uma ação a 
favor da inclusão da lógica integrativa.  
Em 2006 eram apenas 5 Práticas, em 
2017, foram incorporadas (quatorze) 
novas atividades, em 2018, incluindo 
mais dez práticas disponíveis à 
população, totalizando vinte e nove 
Práticas Alternativas Complementares 
em Saúde, de acordo a figura1: 

 

 
Figura 1: Práticas Integrativas e Complementares à População, Ministério da Saúde, 2018. 
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Nesse aspecto, observa-se que isto é 
primordial para o sucesso da divulgação 
da PIC, além de criar um ambiente 
amigável e acolhedor para melhor 
integração do grupo, serve como espaço 
de produção de conhecimento diante das 
discussões voltadas as possibilidades do 
cuidado mediante os modelos 
alternativos de promover saúde, mais 
aptos a cuidar do ser humano em sua 
totalidade, a fim introduzi-los em seus 
respectivos espaços de atuação. 
 
Conclusão 
 
O que move as pessoas envolvidas no 
Grupo de PIC é, antes de tudo, o impulso 
de participar ativamente de um processo 
capaz de mostrar que são possíveis 
outras formas de aprender, praticar e 
cuidar da saúde, de si e dos outros. O 
movimento que trabalha pela ampliação 
das PIC em uma Universidade pública do 
interior da Bahia, brota da aspiração de 
abandonar a passividade, de deixar de 
ser um sujeito subjugado ao sistema 
dominante, hegemônico, para inventar 
novos espaços, pequenos que sejam, 

para a produção de Prática Alternativa de 
Saúde.  
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Resumo: Os desafios enfrentados por jovens que adentram as universidades têm se tornado objeto de 
estudo por abordar temas preocupantes relacionados a saúde mental desses indivíduos. O presente 
estudo visa diagnosticar as causas de distúrbios biopsicossociais em jovens universitários, tendo como 
objetivo propiciar soluções possíveis para o enfretamento do problema. A pesquisa foi realizada na 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no município de Jequié, através da aplicação de 
questionários semiestruturados. As hipóteses levantadas foram acerca da dificuldade na transição do 
ensino médio para a universidade, preocupações relacionas aos gastos das famílias a fim de mantê-
los, e as atribuições geradas pela quantidade de disciplinas e tarefas a desenvolver nos semestres. A 
conclusão se embasa nos resultados obtidos, sustentando a problemática atribuída ao despreparo 
emocional destes indivíduos ao se incluírem no ambiente acadêmico. 
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THE CAUSES AND THE BIOPSYCHOSOCIAL DISORDERS IN UNIVERSITY 
STUDENTS: AS POSSIBLE SALES IN THE CONFRONTATION OF THE 

PROBLEM. 
 
Abstract: The challenges faced by young people entering universities have become the subject of study 
by addressing issues of concern related to the mental health of these individuals. The present study 
aims to diagnose the causes of biopsychosocial disorders in university students, aiming to provide 
possible solutions for problem solving. The research was carried out at the State University of the 
Southwest of Bahia, in the municipality of Jequié, through the application of semi-structured 
questionnaires. The hypotheses raised were about the difficulty in the transition from high school to 
university, concerns related to household spending in order to maintain them, and the attributions 
generated by the number of disciplines and tasks to be developed in the semesters. The conclusion is 
based on the obtained results, sustaining the problematic attributed to the emotional unpreparation of 
these individuals when being included in the academic environment. 
Keywords: Biopsychosocial; University-disturbance; Emotional unpreparedness. 
 

Introdução 
 
Os desafios enfrentados por jovens que 
adentram a Universidade têm sido motivo 
de preocupação para os órgãos de Saúde 
Pública, uma vez que a tensão 
ocasionada pela transição do ensino 
médio para o universitário interfere no 
cotidiano dos novos acadêmicos, 
ocasionando na vida desses indivíduos, 
problemas de adaptação à nova realidade 
que os tornam suscetíveis a um mal-estar 
psicossocial, despertando nosso 
interesse para realização da referida 
pesquisa. 
Para realizar esse estudo fez-se 
necessário recorrermos ao conceito de 
saúde, que de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde, é “um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social 
e não consistindo somente da ausência 
de uma doença ou enfermidade”. (OMS, 
1946). Buscou-se também o termo 
biopsicossocial, que abrange a totalidade 
do indivíduo, sendo que tal conceito 
possibilita a função de desvendar o 
progresso de doenças a partir de fatores 
biológicos, psicológicos e sociais. 
Associados, respectivamente a 
genéticos, estados de humor, e 
socioeconômicos.  
Adotou-se na pesquisa, a concepção de 
França (1996, p.12) que diz:  
“O conceito biopsicossocial origina-se da 
Medicina Psicossomática, que propõe 

visão integrada, holística do ser humano, 
em oposição à abordagem cartesiana, 
que divide o ser humano em partes”. 
Nessa perspectiva, propomos criar 
espaço de discussões e debates, com a 
finalidade de ampliar o leque de opções a 
fim de diminuir a ansiedade e a 
depressão que acompanha os 
acadêmicos durante o percurso 
universitário. 
 
Metodologia 
 
As características que incorporam o 
processo de educação vigente, no 
movimento amplo das universidades têm 
sido desenvolvidas numa série de 
atividades com alunos e profissionais, 
onde destacamos a aplicação da função 
do aluno, no qual ele é o sujeito e agente 
do processo.  
Desse modo, elegemos como iniciação a 
pesquisa bibliográfica, visando abarcar 
um número de indicações e estudos que 
pudessem fundamentar as hipóteses 
levantadas, que incluíam as dificuldades 
na transição do ensino médio para a 
universidade, cobranças pelas despesas 
familiares para mantê-los e a quantidade 
de disciplinas e tarefas para desenvolver 
no semestre.  
As hipóteses foram testadas a partir de 
aplicação dos questionários 
semiestruturados, em que foram 
incluídas perguntas que faziam relações 
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entre saúde mental, física e a inserção na 
universidade. A pesquisa foi realizada no 
mês de setembro com alunos da 
Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia, no município de Jequié. Foram 
selecionados de modo aleatório 25 
alunos distribuídos pelos 14 cursos 
oferecidos pelo campus, dentre eles, 
tanto alunos moradores do município 
quanto advindos de outras cidades. 
A análise dos relatos foi feita com intuito 
de abranger o significado que tem para o 
jovem a entrada na universidade, bem 
como as causas e consequências dos 
distúrbios biopsicossociais em jovens 
universitários e as propostas de metas e 
ações que possam minimizar os efeitos 
causados por questões que 
possivelmente e no futuro próximo sejam 
solucionadas. 
 
Resultados e discussão 
 
O esforço, geralmente acompanhado de 
crises e conflitos de vários estudantes 
para adentrar as universidades tem sido 
objeto de estudo, com intuito de entender 
as condições psicológicas as quais os 
jovens são expostos, entretanto há ainda 
certo tabu ao tratar de saúde mental, o 
que suscita aspecto negativo sobre o 
tema. 
A vida universitária corresponde a um 
período de grandes mudanças na vida do 
estudante, sendo que estas são 
responsáveis por inúmeras situações 
estressantes, como a distância da família, 
novos relacionamentos interpessoais, 
relacionamentos amorosos, a adaptação 
à vida acadêmica, decisão sobre 
prioridades e gerenciamento da vida 
financeira (3). As situações estressantes 
aumentam progressivamente, uma vez 
que a cada etapa do curso surgem novas 
exigências que requerem o 
desenvolvimento de habilidades e 
competências por parte dos estudantes 
(4). (Rev. Eletr. Enf. 2018). 
A desigualdade é um dos fatores 
desencadeantes principais de pressão 

psicológica na universidade. Ainda que a 
visão da sociedade seja das academias 
como um espaço que proporcione 
debates inclusivos, foi possível encontrar 
relatos de discentes no que se refere a 
indiferença e segregação, principalmente 
vinculada a sexualidade. 
Diante das análises e questionamentos 
ponderados foi possível corroborar as 
hipóteses atribuídas ao tema, pois houve 
consenso nas respostas dos estudantes 
entrevistados acerca da dificuldade na 
transição entre o ensino médio e a 
universidade, principalmente nos 
aspectos relacionados a disciplinas e 
quantidade de tarefas. A hipótese 
referente a cobrança pelos gastos para 
mantê-los não foi confirmada de maneira 
uniforme, ainda que alguns estudantes 
expressaram sentimento de culpa 
relativos a tal situação. 
 
Conclusão 
 
As causas de distúrbios biopsicossociais 
em jovens universitários são diversas, 
tendo relação com o despreparo 
emocional destes indivíduos ao se 
incluírem no ambiente acadêmico. 
Embora os esforços têm sido expandidos 
para que metas e ações sejam 
fomentadas com a finalidade de se 
alcançar a resolução dos problemas. 
As soluções prováveis relacionadas as 
três hipóteses propostas são possíveis 
através da participação ativa dos alunos 
que compõem o diretório central 
estudantil (DCE) e os centros acadêmicos 
de cada curso a fim de conscientizar os 
alunos sobre a diferença entre 
universidade e ensino médio diminuindo 
conflitos relacionados a duvidas 
recorrentes; orientar sobre os programas 
de auxilio permanência ofertados; 
incentivar a participação nas reuniões dos 
respectivos grupos com intuito de indicar 
problemas e sugestões a gestão . 
A orientação para que os estudantes 
colaborem entre si é viável, mas ainda é 
possível outras alternativas para lidar 
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com as referidas situações como a 
promoção de rodas de terapia 
desenvolvidas por docentes e 
funcionários da universidade, além da 
disponibilidade de apoio psicológico 
gratuito, efetivo e de fácil acesso na 
instituição. 
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Resumo: O presente trabalho possui o objetivo de discutir sobre os processos de determinação do 
sujeito através dos contatos sociais desenvolvidos no ciberespaço. Por seu caráter teórico-reflexivo, 
propõe-se a construção de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, onde cada conceituação 
é acompanhada de uma análise interpretativa e crítica. Sobre o foco principal da discussão, ressalta-
se a indicação da necessidade maior atenção para os processos de monitoramento, classificação e 
controle sociais que acontecem no ciberespaço. Como resultados, a reflexão aponta para a 
compreensão de que os avanços tecnológicos da contemporaneidade podem se sobrepor aos 
mecanismos de construção do sujeito, afetando seus elementos principais, como segurança, 
privacidade e autonomia. A consciência destes processos pode contribuir para o desenvolvimento e o 
progresso das comunidades mundiais interconectadas pelas tecnologias digitais da 
contemporaneidade. 
Palavras-chave: Sociedade; Tecnologias; Conscientização. 
 

THE CYBERSPACE AND THE DETERMINATION OF THE SUBJECT IN 
CONTEMPORANEITY 

 
Abstract: The present work has as the main purpose to discuss about the processes of the subject 
determination through the social contacts developed in the cyberspace. Due its theoretical and reflexive 
character, it is proposed the construction of a bibliographic review with qualitative approach, where each 
conceptualization is followed by a critical and interpretative analysis. Concerning the main focus of this 
discussion, it is proposed an emphasis on the need of a higher attention to the processes of social 
monitoring, classification and control in cyberspace. The results from this reflexive analysis are 
presented in the form of assumptions that the contemporary technological advances may superimpose 
the mechanisms of subject construction, affecting important elements like safety, privacy and autonomy. 
The conscience of these processes contributes for the development and the progress of world 
communities interconnected by digital technologies in contemporaneity. 
Keywords: cyberspace; subject; technology; contemporaneity. 
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Introdução 
 
Esta análise pauta-se na concepção das 
sociedades mundiais contemporâneas 
que, dentre suas características 
principais, valorizam a capacidade de 
interagir com as novas tecnologias. Neste 
contexto, este trabalho volta-se, então, à 
necessidade de compreensão dos 
mecanismos que envolvem o homem e 
sua construção enquanto sujeito, os 
mesmos que proporcionariam a 
capacidade atitudinal e decisória perante 
o mundo interconectado. Desta forma, 
reflete-se sobre o possível fato de que a 
evolução tecnológica, em si mesma, não 
prevaleça sobre a consciência humana 
tanto individual, quanto coletiva. 

Propõe-se uma análise metodológica sob 
a forma de revisão bibliográfica, cujo 
objetivo é discutir sobre as percepções 
que envolvem a relação que o sujeito 
estabelece com o ciberespaço, e como 
esse ambiente determina as escolhas do 
sujeito apresentados em Bruno (2008). 
 
Metodologia 
 
Segundo Bruno (2008), com o grande 
impulso tecnológico e digital na vida dos 
sujeitos, a vigilância e o monitoramento 
tornaram-se elementos importantes 
dentro do universo de controle social. 
Segue uma sistematização dos conceitos 
indicados pela autora no Quadro 1. 
 

 
Quadro 1. Sistematização dos processos de monitoramento, classificação e controle sociais no 

ciberespaço propostos em Bruno (2008) 

Conceito Definição 

Monitorar, coletar e 
arquivar 

Coleta de dados individuais: cartões de crédito, smartphone, participação em 
redes sociais etc. O objetivo é coletar informações individuais sobre o perfil 

do sujeito. 

Individualização e 
controle 

Tem como funcionalidade a objetivação do perfil do sujeito - simulando e 
modelando gostos e aptidões, interferindo na capacidade de escolha do 

indivíduo. 

Classificar e 
conhecer 

Perpassa pela coleta minuciosa de dados. O que a autora define como data 
mining, (mineração de dados) é um mecanismo automatizado de 

processamento de grandes volumes de dados, cuja função central é a 
extração de padrões que gerem conhecimento. 

Predição controle e 
performance 

Predição controle e performance é a composição de todos os elementos 
anteriores. Com este processo, objetiva-se construir, modelar e, por fim, 

determinar um perfil que efetue uma realidade antecipada. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Ser um usuário do ciberespaço é estar 
exposto a esses mecanismos que 
codificam o perfil do sujeito, tendo em 
vista sua instrumentalização, produção e 
objetivação. Os bancos de dados são 
altamente eficientes na coleta e 
armazenamento de dados: seja um 
clique, uma curtida ou compartilhamento 
na rede social. A forma da navegação é 
monitorada e o objetivo é acompanhar os 
rastros deixados no ciberespaço. Todo 
esse movimento, caracterizado por 

alguns pensadores como vigilância 
digital, tem como missão, principalmente, 
ir para além da construção de um perfil de 
sujeito, mas sobrepor o que já é existente. 
Os grandes bancos de dados, hoje, são 
grandes instrumentos de controle, 
produtores de valores, reguladores de 
conduta e, principalmente, de poder. 
Como representante de uma vertente do 
pensamento moderno, Michel Foucault 
define especificamente como se define 
essa força sob a qual se constrói o 
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sujeito. O autor menciona a luta do 
homem em se manter atento diante dos 
mecanismos disciplinares da sociedade. 
Ser sujeito é conseguir ter consciência de 
tudo o que lhe é imposto, inclusive as 
formas como se interage na sociedade, 
na luta contra a imponência das 
“estratégias de poder”, da “normatização” 
e da “docilização” (FOUCAULT, p. 167, 
2014). 
O que se traz, então, como postura 
crítico-reflexiva do sujeito diante dos seus 
contatos com as novas tecnologias, a 
consciência desses processos de 
monitoramento, classificação e controle 
aos quais está exposto. Os processos 
tecnológicos necessitariam de uma 
atenção para não sobreporem o percurso 
de cada sujeito compreender o mundo. 
Não se tem como objetivo aqui negar a 
construção da coletividade 
interconectada, tampouco das conquistas 
e méritos da globalização, mas repensar 
os comportamentos modernos que, em 
muitas vezes, ofuscam – e até mesmo 
reprimem – a expressividade subjetiva. 
Trata-se de uma revisão de foco. A este 
respeito, para Bauman (2000), que 
também trata dessa atenção à reflexão 
sobre a condição humana, a sociedade 
necessita transformar-se de ser 
unicamente heterônoma e passe a ser 
autônoma, de forma que se produzam 
sujeitos autocríticos, autorreflexivos e 
autoconscientes no mundo do qual fazem 
parte. A partir disso, os sujeitos possam 
atuar de forma ativa e construtivista na 
sociedade.  
 
Resultados e Discussão 
 
A partir dos processos de determinação 
de perfis no ciberespaço, o indivíduo 
passa a ser mais interpessoal do que 
intrapessoal, ou seja, além de produzir 
um indivíduo “objetificado”, desenvolvem-
se técnicas para atuar sobre as 
similaridades entre os grupos sociais. A 
partir disso, o ciberespaço torna-se um 
dos mecanismos disciplinares presentes 

na contemporaneidade, podendo eliminar 
o que é singular do sujeito colocá-lo como 
instrumento de controle e poder das 
instituições. 
Tendo em vista que o poder disciplinar 
produz o sujeito, Foucault indica um 
esforço para ajustar os mecanismos de 
poder que enquadram a existência dos 
indivíduos. Seria uma adaptação e busca 
da harmonia dos instrumentos que se 
encarregam de vigiar o comportamento 
cotidiano das pessoas, sua identidade, 
atividade, gestos aparentemente sem 
importância; seria uma política a respeito 
dessa multiplicidade de corpos e forças 
que uma população representa 
(FOUCAULT, p. 78, 2014). A vigilância 
digital não se interessa com a produção 
da subjetividade do sujeito, mas, 
sobrepô-las. É fundamental a consciência 
dos processos de conhecer, coletar, 
controlar, classificar e individualizar o 
perfil do sujeito no ciberespaço. 
Sendo assim, as tecnologias modernas 
aparecem não apenas como uma 
ferramenta facilitadora de conexões 
interpessoais, ou somente como nova 
forma de compreender o mundo. Ele 
também atua, muitas vezes de forma 
sutil, sobre a individualidade, além de 
interferir de maneira voraz sobre suas 
escolhas, sua privacidade, seu perfil 
individual, seus interesses e o contexto 
em que está inserido, podendo vir a 
eliminar a subjetividade em suas relações 
intrapessoais, ou invalidado sua iniciativa 
da compreensão própria e 
autoconstrução. Evidentemente, tal 
situação extrema diz respeito à sociedade 
e às comunidades que não apresentam, 
nem discutem estes processos de 
interação, ou até mesmo neguem sua 
existência. 
 
Conclusões  
 
Este trabalho de investigação constatou 
ser um caminho metodológico relevante e 
que permitiu aos pesquisadores a análise 
reflexiva de elementos sobre essa nova 
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maneira do homem se relacionar com o 
mundo. O ciberespaço possui inúmeras 
ferramentas que, de algum modo, se 
interpõem no cotidiano dos sujeitos. 
Entretanto, é fundamental estar atento na 
forma estas ferramentas coletam, 
classificam e armazenam as suas 
informações, atuando sobre isso de 
maneira (re)ativa, demonstrando 
consciência sobre esses processos que, 
em sua maioria, constituem-se de 
imposições. 
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Resumo: Os padrões familiares ao longo dos anos vêm sofrendo modificações, decorrente dos 
avanços culturais. Nesse período de tempo o modelo monogâmico heterossexual pressuposto pela 
religião cristã (modelo majoritário), contudo, os modelos familiares, remodelaram-se abrangendo uma 
significativa pluralidade de novos padrões, entretanto ainda há certa dificuldade das novas famílias 
serem amparadas pelo sistema jurídico. Visto essa problemática, o Direito não se mantém inerte, deve 
acompanhar tais transformações para que possa proteger os indivíduos perante as novas situações 
ainda não previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Desta maneira, a realização deste presente 
trabalho, tentará desenvolver uma análise que venha abranger a dificuldades existentes nos novos 
modelos de família, com relação ao sistema jurisdicional, que procede arcaico, portanto, não 
acompanhou o processo de evolução das famílias.  
Palavras-chave: Família; Cultura; Pluralidade; Religião. 
 

THE NEW FAMILY ARRANGEMENTS IN THE CONTEMPORARY WORLD AND 
THEIR RECOGNITION FOR BRAZILIAN LAW 

 
Abstract: Family patterns over the years have undergone changes due to cultural advances. In this 
period of time, the monogamous heterosexual model presupposed by the Christian religion (majoritarian 
model), however, the family models, have been remodeled covering a significant plurality of new 
standards, although there is still some difficulty for the new families to be supported by the legal system. 
Given this problem, the law does not remain inert, it must accompany such transformations in order to 
protect individuals from new situations not yet provided for in the Brazilian legal system. In this way, the 
accomplishment of this present work, will try to develop an analysis that will cover the difficulties existing 
in the new family models, with respect to the jurisdictional system, that proceeds archaic, therefore, did 
not follow the process of evolution of the families. Throughout the development of this present work, 
bibliographical and statistical researches were used. 
Keywords: Family; Culture; Plurality; Religion. 
 

1 Introdução 
 
A família constitui-se historicamente 
como núcleo afetivo dos seres humanos 

ao longo da história mais recente. A 
constituição de um seio de convivência e 
auxílio mútuos explica o atendimento aos 
anseios de diversas necessidades dos 
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indivíduos – entre eles, segurança, 
companheirismo, sexualidade, 
prosperidade. Ainda nessa seara, a 
família se configura como o módulo de 
fomento dos novos seres humanos, 
gerando vida, e do seu consequente 
amparo e formação social e também 
cultural. 
Sob tal prisma, é necessário refletir 
acerca dos caracteres históricos que 
influenciaram o modelo de formação 
familiar, que variou ao longo dos séculos. 
A família punaluana deu lugar à família 
sindiásmica e, posteriormente, emergiu 
no ocidente a família monogâmica 
(ENGELS, 2012) – embora na parcela 
oriental do globo, a poligamia ainda 
vigora com certa habitualidade em 
diversas nações. Nesse contexto, como 
justificar as diferentes roupagens 
familiares ao longo da história, que 
igualmente variam em territórios 
diferenciados? 
Um indicativo relevante dentro do aspecto 
de formação familiar se relaciona com os 
processos culturais que perpassam a 
formação de cada sociedade. Dentro 
deste contexto, detém significativa 
influência a análise filosófico-religiosa, 
que ao longo da humanidade exerceu 
categórica intervenção no imaginário 
social acerca de arranjos familiares. 
Nesse sentido, a religião emerge como 
um traço marcante na definição social 
acerca do formato ideal de família, 
definindo preceitos e institutos a serem 
praticados pelos indivíduos 
(COULANGES, 2006; ROTONDANO, 
2016). 
Tendo-se edificado historicamente o 
formato monogâmico de família dentro do 
ocidente e, consequentemente, no Brasil 
– muito por conta da influência religiosa 
cristã – tal modelo supostamente 
universal vem sendo desafiado por casos 
recentes de uniões poliamorosas 
registradas civilmente. Desde 2012, 
somam-se mais de uma dezena de 
uniões civis com três ou mais pessoas 
registradas em cartórios do país 

(ROTONDANO, 2018). Entretanto, tal 
modalidade familiar ainda encontra certo 
preconceito e discriminação social, além 
de uma possível incongruência com o 
nosso sistema jurídico atual. 
 
2 Metodologia 
 
Na pesquisa em tela, houve o 
questionamento inicial acerca da 
caracterização dos indivíduos quanto ao 
seu grau de religiosidade, dividindo-se 
em três níveis: as pessoas muito 
religiosas, razoavelmente religiosas e 
não religiosas. O questionário aponta a 
seguir três quesitos a serem respondidos 
pelos sujeitos de pesquisa, cujas opções 
de resposta foram limitadas ao “sim” e 
“não”: 1. Se uma união familiar deve ser 
construída com base em sentimentos; 2. 
Se os participantes aceitam socialmente 
a união poliamorosa; 3. Se o Estado deve 
amparar juridicamente a validade do 
modo de afetividade familiar poliamoroso. 
Como instrumento de pesquisa, utilizou-
se o questionário virtual sediado na 
plataforma do Google Forms, de modo a 
obter de forma anônima os dados 
empíricos almejados com a investigação 
acadêmica em tela. Constituído por uma 
gama de questões distintas a serem 
respondidas pelos participantes sem a 
intervenção do/da pesquisador/a, o 
questionário (LAKATOS, 2017) foi 
escolhido justamente pelos seus 
caracteres que possibilitam a livre 
manifestação dos sujeitos de pesquisa 
quanto a itens específicos que o/a 
pesquisador/a objetiva alcançar. 
 
3 Resultados e discussão 
 
Foram obtidas amostras parcialmente 
satisfatórias de três grupos específicos: a 
de pessoas que se declaram muito 
religiosas (oito), de pessoas que se 
declaram razoavelmente religiosas 
(quatorze) e de pessoas que não se 
consideram religiosas (onze), somando 
trinta e três participantes no total. Deste 
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total, percebeu-se uma evidente 
disparidade entre as respostas do grupo 
muito religioso das pessoas que se 
declararam não religiosas. 
Especificamente quanto ao percentual de 
aceitação das relações poliamorosas, 
enquanto apenas 12,5% das pessoas 
muito religiosas manifestam aceitar 
socialmente o modelo poliamoroso, tal 
percentual é de 91% de aceitação dentre 
os participantes que se autodeclararam 
não religiosas. No mesmo sentido, 
apenas 12,5% dos muito religiosos 
pensam ser legítimo construir leis que 
amparem a entidade familiar poliafetiva; 
por outra via, há unanimidade entre o 
grupo não religioso referente à 

necessidade estatal de amparo da 
referida união. 
O grupo de pessoas razoavelmente 
religiosas fornece, igualmente, alguns 
dados interessantes no presente modelo 
de análise. Enquanto a parcela 
majoritária das pessoas aceita 
socialmente o poliamor (71,4%), o 
referido grupo manifesta o seu apoio 
integral para que haja a legalidade estatal 
da união poliafetiva, sendo esta uma 
unanimidade. Há, neste prisma, uma 
clara diferenciação entre os valores que o 
referido grupo carrega e dissemina, e a 
sua consciência coletiva sobre a 
danosidade proveniente da proibição de 
práticas que não condizem com o seu 
modo de vida. 

 

 
MUITO 

RELIGIOSAS 
RAZOAVELMENTE 

RELIGIOSAS 
NÃO 

RELIGIOSAS 

UNIÃO P/ 
SENTIMENTOS 

4 sim / 4 não 7 sim / 7 não 11 sim / 0 não 

ACEITAM O 
POLIAMOR 

1 sim / 7 não 10 sim / 4 não 10 sim / 1 não 

LEIS PARA O 
POLIAMOR 

1 sim / 7 não 14 sim / 0 não 11 sim / 0 não 

TOTAL 8 pessoas 14 pessoas 11 pessoas 

 
4 Considerações Finais 
 
Como constatado quantitativa e 
qualitativamente, há uma influência 
histórica e social da religião dentro do 
modelo de constituição familiar global. 
Especificamente no campo territorial do 
ocidente, pode-se perceber a assaz 
intervenção cultural das religiões de 
matriz cristã, que implementaram o 
modelo monogâmico ao longo dos 
séculos. O Brasil, neste cenário, está 
imbuído no contexto de crença da 
monogamia como o modelo familiar 
supostamente universal, unicamente 
válido e moralmente legítimo. 
Nesse cenário, modelos de família 
alternativos ao majoritariamente edificado 
sofrem expressivo preconceito e 
discriminação social, além de correrem 
sério risco de incidirem sanções estatais 
por conta de institutos legais (como o 
crime de bigamia por exemplo). Estudar a 

roupagem religiosa que reveste a 
formação da visão de mundo dos 
indivíduos – e que se transmuta em 
normas estatais – é imprescindível para 
refletir acerca da necessidade de 
amparar modos de vida distintos 
daqueles que são compartilhados por 
uma maioria nacional. Assim sendo, o 
poliamor emerge como modelo que 
reclama legitimamente a sua validade 
social e institucional, não devendo ser 
cerceado pelos grupos sociais que não 
compartilharem das mesmas práticas 
afetivas. O direito sexual e afetivo das 
minorias deve ser resguardado pela 
sociedade e pelo Estado, em respeito à 
pluralidade de formas de vida e da 
liberdade de autonomia dos cidadãos. 
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Resumo: O presente estudo visa demonstrar que o feminicídio no Brasil e na cidade de Jequié tem um 
caráter racial pouco discutido. Para tanto, realizamos pesquisa descritiva com levantamento de dados 
e casos para estudo, abordagem quantitativa e qualitativa na medida em que foi realizada observação 
junto à delegacia, no município de Jequié, sobre o tema. Esta categoria de crime é configurada pelo 
assassinato de mulheres, motivado pela desigualdade de gênero, marcado, pela dominação masculina 
imposta pela cultura do patriarcado, expressando a afirmação irrestrita de posse do homem. Todavia, 
constatou-se que essa violência tem cor predefinida. Logo, refletir sobre este cenário sem agregar 
caráter racista e sexista é inviável, uma vez que tal segregação participa do contexto histórico e social 
brasileiro. Não há dubiedade de que qualquer mulher pode ser vítima de violência, entretanto, estudos 
apontam que as mulheres negras estão em um patamar de vulnerabilidade e risco superior às demais.  
Palavras-chave: raça; mulher; violência; crime hediondo. 
 

AN ANALYSIS OF RACIAL FEMINISM IN THE CITY OF JEQUIÉ 
 
Abstract: The present study aims to demonstrate that feminicide in Brazil and in the city of Jequié has 
a racial character little discussed. In order to do so, we conducted a descriptive research with data 
collection and cases for study, quantitative and qualitative approach to the extent that an observation 
was made at the police station in the municipality of Jequié on the subject. This category of crime is 
shaped by the murder of women, motivated by gender inequality, marked by male domination imposed 
by the culture of patriarchy, expressing the unrestricted assertion of man's possession. However, it was 
found that this violence has a predefined color. Therefore, reflecting on this scenario without adding 
racist and sexist character is impracticable, since such segregation participates in the Brazilian historical 
and social context. There is no doubt that any woman can be a victim of violence, however, studies 
indicate that black women are at a level of vulnerability and risk higher than others. 
Keywords: Breed. Woman. Violence. Heinours crime. 
 

Introdução 
 
A francesa Simone de Beauvoir, 
escritora, filósofa e professora, defendia a 
liberdade acima de todas as 
características humanas, sobretudo, em 
combate as configurações do mundo 
patriarcal (BEAUVOIR, In: NOGUEIRA, 

2018). Aproximadamente um século 
depois, ainda sob a expansão de 
conscientização e reconhecimento, 
enquanto agentes de convicções e ações 
próprias, ainda se faz distante de 
alcançar um estágio moral e ideal. Tais 
afirmativas são evidenciadas através da 
cultura de posse do homem para com as 
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mulheres, na secundarização 
profissionais, na exploração dos afazeres 
domésticos, ambos expostos em 
alarmantes dados quantitativos de 
agressões físicas, psicológicas, 
financeiras e moral, dos quais, por muitas 
vezes progride ao feminicídio. 
Em Jequié, município, que constitui 
objeto deste estudo, o serviço da 
Delegacia Especializada em Atendimento 
à Mulher – DEAM conta com um corpo de 
servidores efetivos, treinados para 
recepcionar e tratar as mulheres vítimas 
de violência. Além disso, possui um 
espaço denominado “Sala Lilás”, cujo 
serviço prestado se baseia em 
estabelecer o vínculo inicial com ações 
gratuitas nas áreas jurídicas, psicológicas 
e assistenciais, no intuito de empoderar 
as denunciantes no enfrentamento da 
violência sofrida. Nesta perspectiva, 
buscou-se compreender o real cenário do 
feminicídio no município de Jequié, 
especialmente o feminicídio racial. Mas 
para além disso, objetiva-se que os 
resultados e discussões possam 
contribuir para nortear estudos 
subsequentes, bem como a composição 
de diretrizes para o enfrentamento do 
problema, e, sobretudo, promova 
momentos de reflexão acerca da 
equidade de gênero e racial. 
 
Metodologia 
 
A pesquisa descritiva é baseada na 
metodologia empírico-teórica, com 
abordagem qualitativa, uma vez que se 
observou o contexto histórico e social das 
vítimas; e quantitativa, diante da 
verificação precisa dos dados de 
feminicídio numa escala estadual e 
nacional. Ambas, fundamentando-se na 
observação da realidade acerca do 
feminicídio, em especial em vítima 
negras, através da observação em campo 
na DEAM e do levantamento de casos em 
Jequié. Paralelamente, este estudo 
associou discussão qualitativa e 
fundamentação teórica. Segundo Fiel 

(2007) “desse modo é possível que a 
pesquisa tenha uma parte quantitativa 
com coleta de dados e no mesmo 
trabalho poderá especular quais as 
causas dos resultados”. 
 
Resultados e discussão 
 
Ela era secretária de uma clínica médica 
e tinha 41 anos. Mas foi morta pelo ex-
companheiro em Jequié. 
(<http://www.jequiereporter.com.br/blog/
2014/09/08/homem-invade-clinica-mata-
ex-companheira-e-tenta-contra-a-
propria-vida/>) 
Ela era estudante do curso de pedagogia 
na UESB e tinha 21 anos. Mas, foi 
brutalmente assassinada: cabeça 
raspada, corpo perfurado por balas e 
rosto desfigurado. (< 
http://zeniltonmeira.com.br/?p=6433>) 
Ela era enfermeira e tinha 51 anos. Após 
30 anos de casamento, marcado por 
várias circunstâncias de violência 
doméstica, foi assassinada pelo 
companheiro. 
(<http://zeniltonmeira.com.br/?p=6233>) 
Ela era depiladora e tinha 26 anos. Mas 
foi morta a tiros dentro do salão de beleza 
em que era sócia. 
(http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/1
2/depiladora-e-morta-por-ex-namorado-
apos-suspeito-ser-atendido-em-
salao.html>) 
Todos os casos supramencionados 
marcaram o município de Jequié. O que 
ambos possuem em comum? Foram 
feminicídios, cometidos por 
companheiros e ex-companheiros. 
Dentre os cinco casos ilustrados neste 
capítulo, três vítimas eram negras. Este 
agravante evidencia a zona de risco que 
perpassa as mulheres negras.  
Ao longo dos quase 11 anos de 
implantação da DEAM no município de 
Jequié, os atendimentos compreendem a 
uma média de aproximadamente 10 
ocorrências semanais, cujos acusados, 
preponderantemente são convidados a 
prestar esclarecimentos acerca da 
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denúncia, cujos desdobramentos seguem 
o rito penal, sempre que necessário. No 
último ano, após a implantação da Sala 
Lilás, mais de 200 mulheres foram 
assistidas pelos serviços do Núcleo de 
Atendimento à Mulher de maneira 
protetiva e continuada, através da 
capacitação por meio de cursos 
profissionalizantes, palestras 
motivacionais e oficinas educativas.  
No Brasil os dados do feminicídio são 
angustiantes. Segundo o Mapa da 
Violência “entre 1980 e 2013 os 
quantitativos passaram de 1.353 
homicídios para 4.762, um crescimento 
de 252,0%. Considerando o aumento da 
população feminina no período, o 
incremento das taxas foi de 111,1%, o 
que equivale a um crescimento de 2,3% 
ao ano. ” (WAISELFISZ, J.J, 2015). 
Diante disso, Viana e Sousa (2014) 
percebem que nessas ocorrências, 
“embora a relação desigual de poder seja 
aceita pelos dominados, ela não se 
constitui numa concordância consciente e 
deliberada, mas principalmente numa 
relação de submissão”, uma vez que, 
comumente, as mulheres envolvidas 
neste paradoxo não se atentam que 
comungam destas deliberações, e ainda 
reproduzem esta tirania em situações 
alheias, desde a exploração entre patroas 
e empregadas domésticas à educação 
dos filhos, separando-os de modo que 
cabe ao menino a liberdade e a menina 
conter-se. A este modelo, a mulher não 
somente boicota seus próprios direitos, 
mas também fortalece o extrato patriarcal 
a qual está moldada. 
É óbvio que o feminicídio é revoltante em 
qualquer escala socioeconômica e 
política, no entanto, é preciso atentar-se 
que o feminicídio racial vem crescendo 
paulatinamente, demonstrando que os 
estereótipos de cor sofrem de maneira 
potencialmente maior do que as demais.  
 

Conclusão 
 
Por pertencerem ao campo 
desprivilegiado de poder aquisitivo 
inferior em sua grande maioria, as 
mulheres negras possuem pouco acesso 
a acompanhamento psicológico, jurídico 
e assistência social, fortalecendo a 
vulnerabilidade sobreposta por sua 
condição racial. Logo, além do machismo 
embutido nesta violência, há ainda o 
racismo. Portanto, buscou-se 
compreender os dados do feminicídio no 
município de Jequié, sobretudo, o 
feminicídio racial, pautados pelo viés 
quantitativo e qualitativo de pesquisa.  
Buscou-se, a partir de dados genéricos, 
diferenciar as vítimas de feminicídio dos 
demais assassinatos envolvendo 
mulheres como vítima. No entanto, diante 
da gama de informações dispostas, cuja 
maioria dos dados acerca da motivação, 
critério racional, econômicos e afins são 
suprimidos, inviabilizou o cumprimento da 
ressalva inicial deste trabalho. Isso 
significa que, tais dados até o momento 
são negligenciados, na esfera da 
construção de políticas públicas de 
contenção e acompanhamento destes 
casos, uma vez que, seja dever do 
Estado garantir a segurança e garantia da 
própria vida dos cidadãos.  
Segundo o Mapa da Violência (2016), nos 
últimos dez anos, o número de homicídios 
de mulheres negras, cresceu 54%, 
enquanto a quantidade de assassinatos 
de mulheres brancas caiu 9,8%. Em 
2003, quando a raça das vítimas 
começou a ser informada nos relatórios 
de crimes, os homicídios de mulheres 
negras eram 22,9% do total e em 2014, 
último ano analisado, saltaram para 
66,7%. 
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LIDERANÇA FEMININA: UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE A DISCRIMINAÇÃO 
DE GÊNERO E LUTA PELA IGUALDADE NO MERCADO DE TRABALHO 
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Resumo: A partir de pesquisas bibliográficas, este artigo aborda o tema da liderança feminina no 
mercado de trabalho, apresentando a evolução e conquista de espaço das mulheres na sociedade e 
consequentemente nas empresas. Dados do IBGE (2016) e CAPES (2018) apontam que as 
desigualdades na ocupação de cargos de liderança são notáveis. Ainda existem inúmeros preconceitos, 
e a sociedade enxerga o gênero à capacidade mental em ângulos distintos. Este tema ainda é passível 
de pesquisa, porém já existe a percepção de uma desconstrução de paradigma sobre a capacidade 
igual da mulher no mercado de trabalho. 
Palavras-chave: Liderança feminina; Mercado de trabalho; Igualdade. 
 
Abstract: Based on bibliographical research, this article addresses the topic of female leadership in the 
labor market, presenting the evolution and conquest of women's space in society and consequently in 
companies. Data from IBGE (2016) and CAPES (2018) indicate that the inequalities in the occupation 
of leadership positions are remarkable. There are still innumerable prejudices, and society views gender 
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as having mental capacity at different angles. This theme is still subject to research, but there is already 
a perception of a deconstruction of paradigm on the equal capacity of women in the labor market 
Keywords: Female leadership; Job market; Equality. 
 

Introdução 
 
As mulheres líderes são constituídas de 
múltiplas competências, inclusive o 
conhecimento científico sendo aptas para 
atuar no mercado de trabalho, onde neste 
estudo procura-se compreender os 
desafios da igualdade e discriminação do 
gênero que se vivenciam ultimamente. 
Além disso, investigar o porquê do nível 
mínimo de mulheres em cargos e 
comandos das organizações. 
Desde as raízes da sociedade o papel da 
mulher era ser criada e educada com 
finalidade de ser submissa ao poder 
masculino. Capacitadas para cuidar do 
marido, filhos e manter o lar em ordem 
este ser não era munida de competências 
para atuar na sociedade empresarial. O 
homem que provia e assegurava as 
despesas financeiras e tomadas 
decisórias da família. Ou seja, a mulher 
não era emancipada de direitos políticos 
e jurídicos. 
O objetivo geral deste presente artigo é 
propor uma reflexão sobre a inserção 
igualitária da liderança feminina no 
mercado de trabalho. Entender e analisar 
a evolução de conhecimento e postura da 
mulher perante o mercado corporativo, 
identificar as qualidades de liderança 
feminina nas empresas. Além de apontar 
as discriminações vivenciadas e superar 
e quebrar “tabus” e desafios que o gênero 
feminino sofre na sociedade. 
 
Metodologia 
 
Utilizou-se a pesquisa bibliográfica 
exploratória fundamentada em artigos e 
estudos de casos para o levantamento e 
construção deste trabalho, no entanto 
fornece o estudo a base sistemática para 
o desenvolvimento e pensamento do 
indivíduo. 
De acordo com Marconi e Lakatos (2001, 
p.106), usaram-se como abordagem os 

métodos dedutivos, pois, partiu-se das 
teorias e leis existentes, sobre a 
Liderança feminina no mercado de 
trabalho que é o objeto desta pesquisa.  
 
Evolução e implantação da mulher no 
mercado de trabalho 
 
As ações das mulheres passam a entrar 
na fase após a I e II Guerra Mundial 
período de (1914-1918 e 1939-1945) em 
que elas tiveram que assumir as 
responsabilidades financeiras e negócios 
da família enquanto seus maridos iam 
para a batalha, pois os conflitos, muitos 
sequer voltavam ou retornavam 
mutilados e impossibilitados de voltar ao 
trabalho, deixando sobre suas esposas 
tais responsabilidades, das quais manter 
a família seria importante (SILVA e 
RODRIGUES,2015, p.3). 
No período da Revolução Industrial houve 
grande exploração da mão-de-obra 
feminina, em concordância com 
Nascimento (2011) vemos que: 
(...) o trabalho feminino foi aproveitado 
em larga escala, a ponto de ser preterida 
a mão de obra masculina. Os menores 
salários pagos à mulher constituíam a 
causa maior que determinava essa 
preferência pelo elemento feminino (...). 
Na década de 1950, as mulheres já 
estavam se apropriando de um pequeno 
espaço no mercado de trabalho 
conquistando vagas na área de saúde, 
educação, comércio, a partir daí surgiu o 
aprimoramento de instrução Priore 
(1997).  
Em 1970, as mulheres adentraram com 
mais consistência no mundo produtivo, 
historicamente masculino, e no domínio 
público, mas ainda mantendo dupla ou 
tripla jornada de trabalho, recebendo 
salários menores pelo mesmo trabalho 
realizado pelos homens Kanan (2010). 
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Liderança feminina 
 
Destaca Chiavenato (2004): 

 
A liderança é um fenômeno 
tipicamente social que ocorre 
exclusivamente em grupos 
sociais e nas organizações. A 
liderança é exercida como 
uma influência interpessoal 
em uma dada situação e 
dirigida através do processo 
de comunicação humana para 
consecução de um ou mais 
objetivos específicos. 
(CHIAVENATO, 2004, p.448). 
 

O autor Loden (1988) afirma que as 
mulheres, em sua maioria, são 
profissionais ligadas aos detalhes de 
cada situação, o que faz com que elas 
tenham visão ampla da empresa. Por 
terem uma jornada dupla de trabalho, 
como função no trabalho e desempenho 
dentro de casa, elas conseguem serem 
mais flexíveis no ambiente corporativo e 
ainda executar diversas atividades ao 
mesmo tempo.  
 
Discriminação do gênero feminino 
 
A FGV- Fundação Getúlio Vargas (2013) 
relata que a proporção de mulheres nos 
altos escalões das companhias com 
presença no Brasil é de apenas 8%. A 
pesquisa foi realizada pelo grupo de 
pesquisa de Direito e Gênero da 
Instituição, e a partir da análise de mais 
de 73 mil cargos de 837 diferentes 
empresas de capital aberto no Brasil. 
Detalhes da pesquisa mostram ainda 
que, 1997 a 2012, quase metade das 
companhias (48%) não apresentam ao 
menos uma mulher em seu conselho de 
administração e 2/3 (66,5%) não tinham 
sequer uma mulher nesses postos. 
É notável a discriminação da mulher no 
espaço organizacional, logo se percebe 
que ato de distribuição e delegação de 
tarefas e atribuições surge se maneira 
desigual, isto levando em consideração o 
fator da distinção do sexo biológico e 
desfavorecendo as competências e 

conhecimentos próprios pertencentes a 
(o) indivíduo.  
 
Resultados e discussão 
 
As mulheres ainda enfrentam 
desigualdade no mercado de trabalho. 
Tomando por base a população de 25 
anos ou mais de idade com ensino 
superior completo em 2016, as mulheres 
somam 23,5%, e os homens 20,7%. As 
mulheres ganham, em média, 75% do 
que os homens segundo a economista 
Betina Fresneda, analista da Gerência de 
Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, o IBGE (2016). 
“Na população brasileira, atualmente, as 
mulheres já têm, em média, uma 
escolaridade maior que os homens, o que 
já sinaliza um contingente maior de 
mulheres disponíveis para participarem 
na atividade científica. Existem mais 
mulheres nas pós-graduações, na 
ciência, mas elas não ocupam cargos 
altos”. De acordo com dados da 
Plataforma Sucupira, as mulheres 
também são maioria na pós-graduação 
brasileira. Fonte: Fundação CAPES 
(2018).  
Recentemente, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) – (2016) 
divulgou uma pesquisa, realizada em 
escala mundial, constando que as 
mulheres recebem apenas 77% do valor 
salarial que os homens recebem, quando 
realizam o mesmo labor e em iguais 
condições; salienta-se que se nada for 
feito, a estimativa é que a paridade 
salarial entre gêneros somente será 
alcançada em 2086. 
 
Considerações finais 
 
As amostragens bibliográficas 
apresentaram desigualdades em 
ocupações das mulheres em cargos de 
liderança na atualidade, ou seja, ainda 
existe o preconceito invisível nas 
organizações. Ainda existem inúmeras 
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incidências de rejeições do que se diz a 
liderança feminina.  
Esse tema ainda é passível de pesquisa, 
é possível perceber a desconstrução de 
paradigma sobre a capacidade igual da 
mulher no mercado de trabalho. É viável 
sondar de modo analítico-descritiva, isto 
é, tendo base prática em aplicação de 
questionários e entrevistas sobre os 
casos existentes da liderança feminina 
em organizações, e futuramente articular 
o projeto para explorar uma amostra da 
região do sudoeste baiano. 
 
Referências  
 
CHIAVENATO, Idalberto.Administração 
nos novos tempos. Rio de Janeiro: 
Elsevier,2004.p. 448. 
FGV-Fundação Getúlio Vargas.Pesquisa 
da FGV aponta que mulheres ainda 
ocupam poucos cargos de alta direção no 
Brasil. 23 de Setembro de 
2013.Disponível em: 
https://portal.fgv.br/noticias/pesquisa-fgv-
aponta-mulheres-ainda-ocupam-poucos-
cargos-alta-direcao-brasil. Acessado em: 
08.set.2018. 
Fundação CAPES-Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Ministério da Educação. Mulher 
e Ciência. Diretoras da CAPES falam 
sobre presença feminina na Ciência e 
seus desafios. Publicado: 09. Março. 
2018. 

Disponívelem:<https://www.capes.gov.br
/sal-de-imprensa-na-pos-graduacao-
brasileira>. Acessado em: 10. set. 2018.  
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas. IBGE: mulheres ganham 
menos que homens mesmo sendo 
maioria com ensino superior. 2016. 
Disponível 
em:<http://www.agenciabrasil.ebc.com.br
/geral/noticia/2018-03/ibge-mulheres-
ganham-menos-que-homens-mesmo-
sendo-maioria-com-ensino-
superior%3famp>. Acessado em: 
07.Out.2018. 
KANAN, Lilian Aparecida. Poder e 
liderança de mulheres nas organizações 
de trabalho. Revista Organizações & 
Sociedade, v.17, nº 53, Salvador, 
abr./jun.,2010. 
LACOMBE, Francisco José Masset. 
Recursos humanos princípio e tendência. 
São Paulo: Saraiva,2012. 
MARCONI,M.A.&LAKATOS,E.M. 
Metodologia do Trabalho Científico: 
Procedimentos Básicos, Pesquisa 
Bibliográfica, Projeto e Relatório, 
Publicações e Trabalhos Científicos. 
Págs. 106-163. São Paulo2001. Atlas.  
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO (OIT). Desigualdades e 
gênero continuam grandes no mercado 
de trabalho global. 2016. Disponível em: 
http://www.ilo.org/brasilia/noticias/wcms_
458115/lang--pt/index.htm.Acessado em: 
04.set.2018. 

 
Área: Ciências Sociais Aplicadas – Economia 
 

O INTERDITO CULTURAL DE PROFISSIONAIS DO SEXO FEMININO NA 
FISIOTERAPIA DESPORTIVA: O MERCADO DE TRABALHO EM JEQUIÉ 

 
Ana Karolline Souza Vasconcelos¹; Manuella Rebouças Messias²; Flávia Novaes Santos²; Gabriel 
Santos Monteiro²; Maria Luzia Braga Landim³ 
 
1 – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; Acadêmica do curso de Fisioterapia, e-mail: 
roolvasconcelos@gmail.com 
2 – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; Acadêmico (a) do curso de Fisioterapia 
3 – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; Departamento de Ciências Humanas e Letras, 
docente, e-mail: mlblandim@msn.com 
 
Resumo: Esta investigação trata sobre as perspectivas de atuação de mulheres na fisioterapia 
desportiva, cujo mercado de trabalho tem sido dominado por profissionais do sexo masculino, gerando 
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desigualdades, embora a profissão esteja a serviço da sociedade em iguais proporções. A abordagem 
justifica-se pela necessidade de analisarmos as características da profissão, os tipos de especialidades 
que tendem a utilizara força física como atributo para tratamentos fisioterapêuticos, e considerar o fator 
de segregação feminino no mercado de trabalho, passível de assimilar mecanismos de superação que 
transformem a força necessária em força impulsionada. Para atingirmos os objetivos propostos visamos 
inicialmente, entender os desafios encontrados por mulheres na área desportiva, propor a disseminação 
da informação para a coletividade despertando a sensação de pertença feminina nos espaços 
profissionais e sociais, e construir novos paradigmas para as técnicas fisioterapêuticas supostamente 
atribuídas aos profissionais do sexo masculino e permitir o acesso idêntico às mulheres profissionais 
na fisioterapia desportiva. 
Palavras-chave: Fisioterapia desportiva, Interditos culturais-mulheres, manobras de alívio e cura-
fisioterapia. 
 

THE CULTURAL PROHIBITION OF FEMALE PROFESSIONALS IN SPORTS 
PHYSIOTHERAPY: THE LABOR MARKET IN JEQUIÉ. 

 
Abstract: This research delas with the perspectives of women in physical physiotherapy, whose labor 
Market has been dominated by male professionals, generating inequalities although the profession is at 
the servisse of society inequal proportions. The approach is justified by the need to analyze the 
characteristics of the profession, the types of specialties that tend to use physical force as an atribute 
for physiotherapeutic treatments and to consider the fator of segregation in the labor market as capable 
of assimilating mechanisms of overcoming that transform the required force in force. In order to achieve 
the goals and actions proposed, we aim to understand the challenges encountered by women in sports, 
to propose goals and actions for the dissemination of information to the community, in order to instill a 
sense of belonging in sports physiotherapy, and to construct new paradigms for physiotherapeutic 
techniques demystify the use of the maneuvers that are considered as masculine, in sports 
physiotherapy. 
Keywords: Sport physiotherapy, Cultural interdicts-women, Statistics in the profession. 
 

Introdução 
 
Esta pesquisa trata sobre a 
representação social da mulher 
fisioterapeuta, diante da concepção sobre 
a diferença entre sexos em determinadas 
profissões, ao propagar uma suposta 
fragilidade feminina como justificativa 
para a força irrisória no momento de 
realizar práticas fisioterapêuticas. 
Segundo Pereira (2004), 

 
[...com relação aos 
estereótipos das práticas 
esportivas, os estudos têm 
demonstrado que as 
modalidades sofrem com um 
processo de generalização e 
conferem à identidade 
masculina, a exemplo do 
futebol ou à identidade 
feminina, a dança, 
estereótipos que contribuem 
para que homens e mulheres 
sejam admitido sou não, em 
modalidades opostas às 
atribuídas a seu gênero, 
provocando discriminações]. 

Tendo em vista as características da 
profissão do fisioterapeuta, há a 
necessidade de fomentar mecanismos de 
superação da força necessária em força 
impulsionada e encarar com um olhar 
diferenciado para o interdito cultural 
profissional. 
A pesquisa objetiva aprofundar sobre a 
origem dos interditos culturais e sua 
vinculação com a escassez de 
profissionais do sexo feminino na 
fisioterapia desportiva no mercado de 
trabalho. Um trabalho de disseminação 
da informação acerca das habilidades e 
transformações propostas para as 
manobras de alívio e cura usando a 
sensibilidade feminina como substituição 
da força física em impulsionada, por certo 
terá efetiva contribuição para o início de 
participação efetiva para igualdade de 
atuação entre os sexos na profissão. 
 
Metodologia 
 
Os métodos, técnicas, procedimentos e 
instrumentos obedeceram rigorosamente 
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a Resolução 510/2016, SISNEP/MS, que 
trata das pesquisas com seres humanos 
nas áreas de Ciências Humanas e 
Sociais. Primeiramente foi utilizada a 
revisão de literatura como embasamento 
teórico de definição e contexto das 
etapas, em seguida a elaboração do 
problema e as hipóteses a serem 
testadas com a aplicação de 
questionários semiestruturados aplicados 
a seis sujeitos da pesquisa, profissionais 
femininas. As perguntas relacionadas às 
vivências e as práticas fisioterapêuticas 
do cotidiano revelaram a existência de 
interdito cultural e prejuízos à vida 
profissional feminina, nas devidas 
proporções, exclusão no mercado de 
trabalho. 
As respostas obtidas por meio dos 
questionários semiestruturados in loco, 
mostrou a possibilidade da construção de 
novos saberes e aprendizados com a 
participação de todos, inclusive de 
autores como Barbara Nunes Rosa, no 
artigo sobre o nível de inserção de 
mulheres fisioterapeutas, e outros 
tratadistas que contextualizam esses 
resultados dão fidedignidade à pesquisa. 
 
Resultados e discussão 
 
A discriminação talvez seja o fator 
principal de segregação enfrentada pela 
mulher no mundo do trabalho. 
Coutinho, (2004) explica que: “a 
discriminação pode ser direta ou indireta: 
haverá discriminação direta quando o 
tratamento desigual for explícito e 
fundado em critérios proibidos pelo 
ordenamento jurídico, como sexo, cor, 
idade, origem e religião; será indireta a 
discriminação quando o tratamento for 
formalmente igual, com práticas 
aparentemente neutras, mas que 
resultam em excluir pessoas ou grupos 
sociais historicamente discriminados”. 
As falas das entrevistadas evidenciaram 
que o machismo cultural permeia a área 
da fisioterapia desportiva e um fator de 
desigualdade naturalizado. Segundo a 

entrevistada A: “Por uma questão 
histórica, há mais homens presentes no 
esporte. Somos descendentes da 
sociedade patriarcal que conserva 
hábitos e costumes de tradições 
antepassadas que se transforma a cada 
momento, talvez o motivo pelo qual o 
número de esportes, atletas e 
profissionais do sexo feminino no esporte 
é insuficiente, face à nova conjuntura 
social. O cenário está mudando, mas isso 
é um processo lento”. 
A construção do ser mulher no Brasil 
deveria converter o estereótipo atual da 
mulher frágil e do lar, em mulher que 
desde a década de 1950, tem lutado 
bravamente para ocupar espaços na 
indústria, no comércio, na educação e 
outros. “É importante lembrar que, neste 
contexto, parte considerável da produção 
desenvolve-se nos limites domésticos”, 
(IPEA, 2014, p.592) tendo em vista que a 
maior parte das mulheres sempre 
trabalhou. 
No que tange a presença feminina no 
mercado trabalho, as opiniões 
desanimam e se referem à inserção 
efetiva no mercado de trabalho em 
Jequié, o que pode ser verificado nas 
falas dos entrevistados, que afirmam: 
“Atualmente as oportunidades nos meios 
desportivos têm aumentado, mas, ainda 
existe muito preconceito, mesmo 
sabendo que a profissional tem boa 
qualificação”.  

 
Os estudos sobre Desporto e 
as Identidades de Gênero, 
masculinidades e 
feminilidades, têm discutido 
como as práticas corporais, o 
desporto, os jogos, as 
brincadeiras etc., têm sido 
uma via para a construção das 
identidades de gênero 
masculina e feminina 
(ROMERO, 2008). 
 

Ao analisar o discurso sobre a 
necessidade da força bruta nas condutas 
fisioterapêuticas, a resposta abre um 
leque amplo de métodos que 
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transformam a força bruta em força 
impulsionada, a exemplo da aplicação 
efetiva da ergonomia, da gravidade, da 
alavanca de força e a utilização de 
aparelhos específicos que diminuem os 
impactos. 
 
Conclusão 
 
A testagem dos pressupostos evidenciou 
o machismo cultural como obstáculo para 
a inserção e permanência de mulheres na 
área de fisioterapia desportiva, tal qual o 
mito da necessidade de força bruta, 
entretanto, transformar dificuldades em 
desafios, tem sido o mote, especialmente 
das mulheres na conquista por espaços 
onde possam atuar de igual para igual. 
A relação entre a teoria e a compreensão 
da prática, contribuirá significativamente 
para a construção de uma cultura dos 
Direitos Humanos, onde homens e 
mulheres possam partilhar espaços de 
discussões e debates que culminem na 
elaboração de uma ciência voltada para a 
redução das desigualdades sociais. 
Dessa forma, observamos por meio da 
pesquisa que existem interditos culturais 
e dificuldades que impedem a indicação 
de mulheres fisioterapeutas na área 
desportiva em Jequié, e o preconceito 
continua no esporte profissional, onde é 
quase um requisito único e profissional 

ser do sexo masculino, apartando as lutas 
de avanços da sociedade sobre os 
preconceitos. 
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Resumo: O propósito desse estudo foi relatar as barreiras construtivas identificadas em uma escola de 
ensino fundamental II da rede municipal de uma cidade do interior da Bahia. Foi adotado o estudo 
descritivo, tipo relato de experiência com a presunção de verificar os resultados dos itens colocados 
como análise e discussão entre os dados verificados, após o diagnóstico dos espaços construtivos do 
edifício da instituição em estudo, enxergados por acadêmicos do Curso de Engenharia Civil da 
Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), fundamentada na realização de uma atividade de extensão 
interdisciplinar. A análise dos resultados permitiu identificar diversas barreiras construtivas, que 
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dificultam a locomoção das pessoas com deficiências físicas e mobilidades reduzidas. Logo, é preciso 
relatar a qualidade construtiva identificada no ambiente escolar, vivenciadas por usuários com 
restrições físicas, norteando uma reflexão sobre a concepção do espaço construído e as leis que 
fundamentam. 
Palavras-chave: Acessibilidade, Edificações públicas, Inclusão social. 
 
Abstract: The purpose of this study was to report the constructive barriers identified in a public primary 
school II in a city in the interior of Bahia-Brazil. A descriptive study was chosen, in the form of an 
experience report with the presumption of verifying the results of the items placed as analysis and 
discussion among the verified data, after the diagnosis of the constructive spaces of the building of the 
institution under study, viewed by academics of the Civil Engineering Course of the Faculty of 
Technology and Sciences (FTC), based on the accomplishment of an activity of interdisciplinary 
extension. The analysis of the results allowed to identify several constructive barriers that make difficult 
the locomotion of people with physical deficiencies and reduced mobilities. Therefore, it is necessary to 
report the constructive quality identified in the school environment, experienced by users with physical 
restrictions, orienting a reflection on the design of the built space and the laws that underlie it. 
Keywords: Accessibility, Public buildings, Social inclusion. 
 

Introdução 
 
A constituição Brasileira de 1988 garante 
o direito de igualdade a todos os cidadãos 
sem nenhuma forma de discriminação. 
Esse direito inclui o acesso à moradia, ao 
trabalho e a serviços essenciais como a 
educação e a saúde para todas as 
pessoas, independente do sexo, idade 
cor, credo, condição social ou deficiência. 
Para permitir a inclusão, são necessárias 
mudanças culturais e de atitudes, além de 
ações políticas e legislativas, sendo 
obrigação do Estado garantir esse direito 
por meio de sua implementação. Entre as 
ações necessárias, é fundamental 
promover mudanças no ambiente físico 
para atingir melhores condições de 
acessibilidade espacial e permitir a todos 
a realização da atividade desejada 
(DISCHINGER, 2012).  
O fator que impossibilita a segurança de 
acesso inadequada aos ambientes às 
pessoas com deficiências e/ou 
mobilidades reduzidas, é especialmente 
chamado como barreiras ambientais e 
construtivas, definidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 
9050, 2004 p.2) como “elementos 
naturais, instalados ou edificados, que 
impedem a aproximação, transferência 
ou circulação no espaço, mobiliário ou 
equipamento urbano” e, correspondem a 
dificuldades que acentuam as limitações 

individuais e impedem a expressão das 
habilidades. 
Porém, grande parte dos edifícios 
públicos construídos contém inúmeras 
barreiras construtivas, fazendo com que 
as pessoas apresentem deficiências 
físicas e mobilidades reduzidas tenham 
insegurança para transladar no local, 
demostrando a precariedade do mesmo 
para recebê-los.  
Com isso, um dos fatores decorrentes no 
âmbito profissional, é dado pelas 
aprovações recente de leis e normas 
técnicas. Nesta perspectiva o Manual de 
Acessibilidade do MEC, é essencial para 
que essas novas edificações sejam 
espacialmente acessíveis, possibilitando, 
a todos a participação nas atividades de 
forma independente e igualitária 
(DISCHINGER; BINS ELY; BORGES, 
2009).  
Assim, a eliminação das barreiras 
construtivas em escolas é essencial para 
a concretização das diretrizes da 
educação nacional que visam à inclusão 
(BRASIL, 1997). E é de responsabilidade 
dos profissionais da construção civil criar 
ambientes que superem as limitações do 
usuário com deficiência e atendam as 
diferentes demandas. 
Nessa perspectiva, visa-se relatar as 
barreiras construtivas identificadas em 
uma escola de ensino fundamental II da 
rede municipal de uma cidade de médio 
porte do interior da Bahia. Ressaltando a 
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importância do mesmo, tendo em vista 
que para aumentar a visibilidade das 
questões relativas à inclusão é 
necessário esclarecer o valor da 
acessibilidade e da educação como forma 
de promover a inclusão dos portadores de 
deficiências na escola, destacando a 
relação existente entre estes dois 
critérios, visto que a educação da 
população aumenta as exigências de 
acessibilidade e induz maior respeito aos 
espaços dos outros.  
 
Material e Métodos 
 
Visando conhecer, identificar e discutir as 
condições de acessibilidade dos edifícios 
públicos foi adotado o tipo de pesquisa 
descritiva. O método de investigação 
utilizado foi respaldado no relato de 
experiência, com ênfase na observação 
participativa, seguindo as etapas de 
realização da revisão bibliográfica sobre 
a temática do estudo, logo após o 
planejamento e a realização da visita 
técnica, verificando o levantamento e 
análise através de um roteiro, montado 
com parâmetros normativos, em seguida, 
analisaram-se os resultados coletados 
através das informações obtidas na visita 
técnica, identificando as principais 
variáveis que interferem na dificuldade da 
acessibilidade e inclusão social das 
pessoas com deficiências e mobilidades 
reduzidas, e, concluiu-se montando um 
relatório com as recomendações e 
sugestões de mudanças do espaço, com 
base nas normas e leis vigentes 
relacionadas ao tema para estar 
adequando o local e tornando-o 
acessível.  
 
Resultados e Discussão 
 
A atividade interdisciplinar possibilitou 
aos extensionistas junto com supervisão 
de um professor engenheiro civil, a 
observação e interação do espaço, 
vivenciando na pratica os conhecimentos 

teóricos adquiridos pelos referenciais 
citados.  
Todos os espaços foram avaliados 
segundo a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT NBR 
9050/2004): edificações, mobiliários e 
equipamentos urbanos, construídos, 
montados e/ou implantados, bem como 
as reformas e ampliações de edificações 
e equipamentos urbanos.  
Dentre eles: as entradas e saídas 
principais, salas de aula, banheiros, 
quadra de esportes, depósito, cozinha, 
área de recreação e setor pedagógico.  
A averiguação começou a partir da 
entrada e saída da escola, onde já se 
apresentou a falta de sinalização, de 
segurança pública do local no momento 
da visita, pavimentação desregular e 
inadequada. O acesso a edificação é feito 
por meio de rampa e escadas, com 
estado de conservação inapropriado e 
piso tátil desregular. 
O segundo local avaliado foram as salas 
de aula, nenhuma apresenta as 
condições ideais pré-estabelecidas na 
Norma. Não possuem ventilação, 
sinalização, rampa com porcentagem de 
inclinação inadequada, portas com 
larguras menor que o padrão e com 
afiação exposta. 
Posteriormente dirigiu-se aos banheiros, 
tendo sido identificada a inadequação 
das instalações, não possuindo nenhum 
banheiro destinado a portadores de 
deficiências físicas/motoras. O próximo 
ponto avaliado foi a cozinha que possuía 
infiltração, mofo, a fiação exposta, não 
possui sinalização tátil e em braile. Nos 
locais do setor pedagógico, alguns, 
possuem rachaduras, mofo e não possui 
ventilação. 
Na área de recreação o piso possui 
depressões, desnivelamento e com 
tubulação exposta. A quadra de esporte 
possui piso desnivelado. E, por fim o 
depósito que se encontra inadequado 
para sua finalidade, tendo vários 
obstáculos em seu espaço. 
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Conclusão 
 
O progresso das ideias e práticas 
relativas aos serviços para pessoas com 
deficiência, especialmente a 
acessibilidade construtiva, representa 
inúmeras questões a serem debatidas por 
educadores, profissionais da área da 
construção civil, e por todos os que se 
interessam por este assunto. Com 
fundamentos em tais considerações, este 
trabalho se propôs a identificar a 
qualidade construtiva de uma escola da 
rede municipal de, utilizando de um 
roteiro com “check list”, montada através 
dos parâmetros normativos para 
acompanhamento e compreensão de 
situações concretas vivenciadas por 
usuários com restrições no ambiente 
escolar, relatando a identificação dos 
aspectos de uso a serem considerados 
na reflexão sobre a concepção do espaço 
construído. E intervindo de forma 
educativa entregando o relatório das não 
conformidades a escola, sugerindo a 
melhoria e adequação, devido a NBR de 
acessibilidade ter virado lei. 
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APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO ATRASO DE 

IGNIÇÃO EM UM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA POR COMPRESSÃO. 
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Resumo: O presente trabalho objetiva estudar o tempo de atraso de ignição em um motor de 
combustão interna do ciclo Diesel por meio do uso da análise de vibração. O estudo se deu no 
Laboratório de Ensaios de Motores e Emissões-LEME da Universidade Federal da Paraíba-UFPB. Um 
sensor piezoelétrico foi acoplado em um motor MWM 4.07 TCE e os sinais de vibração no momento da 
explosão do combustível foram tratados eletronicamente por um circuito de condicionamento de sinal. 
Diante da comparação entre os sinais provenientes do sinal do sensor e da abertura do bico injetor foi 
possível determinar o tempo de atraso da ignição. 
Palavras-chave: Atraso de ignição; sensor piezoelétrico; análise de vibração. 
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APPLICATION OF VIBRATION ANALYSIS IN THE DETERMINATION OF 
IGNITION DELAY IN A COMPRESSION INTERNAL COMBUSTION ENGINE. 

 
Abstract: The present work aims to study the ignition delay time in an internal combustion engine of the 
Diesel cycle through the use of vibration analysis. The study was conducted in the Laboratory of Tests 
of Engines and Emissions-LEME at Federal University of Paraiba-UFPB. A piezoelectric sensor was 
coupled to an MWM 4.07 TCE engine and the vibration signals at the fuel explosion instant were picked 
up and treated with signal conditioning circuits. By comparing the signals from the sensor and the injector 
opening, it was possible to determine the ignition delay time. 
Keywords: Ignition delay; piezoelectric sensor; vibration analysis. 
 

Introdução 
 
Os motores de combustão interna por 
compressão necessitam injetar o 
combustível na câmara de combustão em 
um instante predeterminado sendo o 
início do processo um pouco antes do 
pistão atingir o ponto morto superior – 
PMS. Entretanto, o combustível não se 
inflama instantaneamente a partir do 
início da injeção levando, portanto, uma 
fração de segundos desde a abertura do 
injetor até o início da explosão 
propriamente dita. Esse intervalo de 
tempo é chamado de “Atraso de Ignição”. 
Neste trabalho propõe-se utilizar a 
análise de vibração a partir do uso de um 
sensor piezoelétrico na determinação do 
atraso de ignição em um motor do ciclo 
Diesel utilizando combustível 
convencional¹. 
 
 
¹. Denominamos aqui combustível convencional a 
mistura Diesel/Biodiesel especificada e vendida 
em qualquer posto de combustível do país como 
combustível para funcionamento dos motores do 
ciclo Diesel. 

 

Metodologia 
 
Trata-se de um trabalho de caráter 
experimental realizado no Laboratório de 
Ensaios de Motores e Emissões-LEME 
da Universidade Federal da Paraíba-
UFPB onde foram utilizados: um motor 
MWM 4.07 TCE com sistema de injeção 
Common Rail e turbo alimentado; sensor 
piezoelétrico tipo pastilha; sensor de 
detonação automotivo; osciloscópio de 
dois canais; circuito de instrumentação 
para o condicionamento dos sinais dos 

sensores e microcontrolador. Os 
sensores foram instalados no bloco do 
motor e os sinais obtidos passaram por 
etapas de condicionamento de sinal, 
incluindo filtragem, amplificação e 
processamento de sinal. Os sinais foram 
então analisados por meio osciloscópio 
para analisar o sinal do sensor 
piezoelétrico sincronamente com o sinal 
proveniente da abertura do bico injetor 
para que pudesse ser determinado o 
atraso de ignição. 
 
Resultados e discussão 
 
A vibração produzida pela detonação do 
combustível no motor se espalha por toda 
a sua massa em uma variação temporal 
que implicou numa primeira etapa do 
desenvolvimento do trabalho, que foi a 
escolha do sensor ideal para a medição 
dessa vibração considerando o princípio 
de funcionamento, custo envolvido, 
complexidade de aquisição e frequência 
de vibração do motor. Como conclusão, 
os sensores que funcionam utilizando o 
efeito piezoelétrico foram considerados. 
Após o posicionamento de um sensor 
piezoelétrico em uma parte central do 
motor, o sinal gerado pela pastilha 
piezoelétrica foi analisado e percebeu-se 
que necessitava de amplificação, pois 
sua amplitude era muito baixa para ser 
detectada pelo conversor analógico-
digital de 10 bits do microcontrolador 
(para posterior processamento). Como 
consequência, utilizou-se um 
amplificador. Como o sinal estava com 
picos em torno de 50 mV, utilizou-se um 
amplificador com ganho 100. Após a 
seleção do primeiro amplificador de alto 
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ganho LM324, notou-se que o sinal 
estava perdendo definição das bordas, 
como mostra a Figura 1. 

 

 
Figura 1: Aspecto do sinal sem definição nas 

bordas. 
 

Ao se investigar a possível causa, foi 
considerada a possibilidade de o ganho 
estar muito alto e o amplificador estar 
sendo saturado. Após a aquisição de um 
amplificador de baixo ruído, o sinal com o 
motor em baixa rotação voltava a ficar 
abaixo da resolução do conversor 
analógico-digital do microcontrolador. 
Considerando as amostras obtidas dos 
ensaios, observou-se que havia aumento 
na amplitude do sinal juntamente com o 
aumento da rotação do motor, e que o 
amplificador apresentou o 
comportamento esperado quando a 
tensão do sinal de saída estivesse abaixo 
de 1,5V menor que a tensão de 
alimentação. Com isso, passou-se a 
alimentar o amplificador com 12V e o 
ganho foi ajustado para 15. 
Com as devidas alterações nos 
amplificadores operacionais, incluindo 
ajuste do ganho, tensão de alimentação e 
topologia do amplificador, o sinal 
apresentou-se dentro dos níveis de 
tensão necessários e esperados para o 
perfeito funcionamento juntamente ao 
microcontrolador. A Figura 2 ilustra os 
sinais do sensor piezoelétrico em cor 
amarela após o tratamento e o da 
abertura do bico injetor, sendo que a 

diferença temporal entre eles é o atraso 
de ignição. 
 

 

 
Figura 2: Aspecto do sinal do sensor 

piezoelétrico após tratamento (em amarelo) e do 
sinal elétrico de abertura do bico injetor (em 

verde). 
 

Dessa forma foi possível obter o ponto 
exato no qual a detonação ocorre no 
motor em questão estudado, 
proporcionando ao projeto obter uma 
informação que antes era uma 
desconhecida. 
 
Conclusão 
 
A utilização da técnica de análise de 
vibração a partir do uso do sensor 
piezoelétrico tem se mostrado 
consistente para o estudo do atraso de 
ignição em motores de combustão interna 
tendo este um ou mais cilindros. 
O custo envolvido no experimento é muito 
baixo, haja vista o sensor utilizado já ser 
de uso em motores flex, de baixo custo, 
de fácil aquisição e também de 
instalação. Os componentes eletrônicos 
utilização na construção dos circuitos de 
filtragem e amplificação seguem os 
aspectos acima citados. Os demais 
equipamentos, tais como o motor e o 
osciloscópio não precisaram ser 
adquiridos, haja vista já constavam no 
laboratório. 
Outro aspecto importante que deve ser 
mencionado é o fato de os ensaios serem 
não invasivos, não interferindo em 
nenhuma ordem mecânica ou 
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eletroeletrônica alterando a originalidade 
de fábrica do motor.  
O estudo do princípio de funcionamento 
para a do sensor utilizado agregado ao 
uso de um circuito apropriado de 
condicionamento de sinais, proporcionou 
um tratamento adequado a uma grandeza 
física para que esta pudesse ser 
corretamente convertida em sinal elétrico, 
lida e tratada por um microcontrolador.  
A aquisição destes dados proporcionou 
ganhos significativos à comunidade 
científica, uma vez que o conhecimento 
do ponto exato no qual o combustível 
detona é imprescindível para que o motor 
se comporte da forma desejada mesmo 
com uma mudança de combustível. 
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Resumo: O projeto tratamento de águas cinzas visando o reuso doméstico tem como objetivo tratar 
águas (que seriam descartadas) através da captação, armazenagem, filtragem e desinfecção da 
mesma. Tal estudo visa uma melhoria no Instituto Federal da Bahia- Campus Jequié através da 
utilização de técnicas que sejam capazes de tornar a água novamente apta para a reutilização no 
campo doméstico e simultaneamente a aplicação da sustentabilidade ao evitar maiores desperdícios. 
As etapas foram executadas da seguinte maneira: uma concha adaptada foi construída para a retirada 
da água da caixa de gordura, logo após o material coletado foi adicionado no filtro (usada areia, brita, 
casca de coco e carvão como mídias filtrantes) e pôr fim a cloração foi realizada. O método de filtração 
apresentado obteve resultados com valores limítrofes determinados pelos órgãos regulamentadores, 
entretanto, o projeto possui um enorme potencial. 
Palavras-chave: Reuso; Águas cinzas; Sustentabilidade 
 
Abstract: The gray water treatment Project aimed at domestic reuse aims to treat water (which would 
be discarded) trough the capture, storage, filtration and disinfection of the same. This study aims at na 
improvement in the Federal Institute of Bahia- Campus Jequié trough the use of techniques that are 
capable of making the water again suitable for reuse in the domestic Field and simultaneously the 
application of sustainability by avoiding greater waste.The steps were performed as follows: na adapted 
shell was constructed to remove the water from the fat box, after the collected material was added to 
the filter (sand, gravel, lime bark and charcoal as filter media) and finally, chlorination was performed. 
The filtering method in the results of its components, such as boundary values, regulators, the, the, the 
project has the huge potential. 
Keywords: Water reuse; Residual Waters; Sustainability 
 

Introdução 
 
A água está entre os recursos naturais 
mais importantes, pois a humanidade, 
animais e vegetais são dependentes da 
mesma. Segundo a Agência Nacional de 
Águas cerca de 97,5% da água existente 
no mundo é salgada e 2,5% representa a 
doce. 
Nos tempos atuais, um dos temas mais 
preocupantes tem sido a água, uma vez 
que apenas a doce está apta ao consumo 
humano. A Companhia Espírito Santense 
de Saneamento aponta que a cada 5 
minutos de torneira aberta, 25 litros de 

água são desperdiçados, o mau uso 
estende-se em outras escalas. 
O projeto captação e filtragem de águas 
cinzas para reutilização doméstica possui 
relevância social abrangente uma vez 
que a proposta é de um custo acessível, 
também iremos trazer benefícios ao 
IFBA/Jequié visto que iremos reduzir 
custos e contribuir com o meio ambiente. 
A primeira fase do projeto é a 
armazenagem da água oriunda de pias e 
bebedouros, posteriormente sua 
passagem por um filtro, a fase final é o 
tratamento químico, a saber pH e 
condutividade. A análise do pH deve-se 
ao fato dele estar ligado a fatores naturais 
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como dissolução de rochas, absorção de 
gases, oxidação de matéria orgânica, 
fotossíntese, bem como à fatores 
antropogênicos como despejos 
domésticos e industriais (VON 
SPERLING, 2005), por outro lado, a 
condutividade elétrica ou condutância 
específica indica a capacidade da água 
natural de transmitir a corrente elétrica 
em função da presença de cátions e 
ânions dissociados na água. Soluções 
onde se encontram grandes quantidades 
compostos inorgânicos dissolvidos 
apresentam condutividade elevada, em 
contrapartida, compostos orgânicos 
reduzem a condução da corrente elétrica. 
(LIBÂNIO, 2016). 
O objetivo do trabalho foi alcançado, pois 
conseguimos obter uma água com nível 
satisfatório de coloração e micro-
organismos presentes, viabilizando a sua 
reutilização para fins domésticos. 
 
Metodologia 
 
Na execução deste trabalho foi utilizado 
um filtro de escoamento descendente de 
forma retangular (que possui 80cm de 
profundidade, 40cm de largura e 60 de 
altura), feito de vidro que possui quatro 
compartimentos em série, sendo três 
deles para as mídias filtrantes e o último 
para o armazenamento da água filtrada. 
Entre cada compartimento existe uma 
vala, conectada através de uma abertura 
inferior, ela irá ser preenchida pela água 
que passou pelo compartimento anterior 
até transbordar e o liquido será 
direcionado até a fase final. 
Para a confecção das mídias filtrantes 
foram utilizados os seguintes materiais, 
nas respectivas ordens: Elas foram 
posicionadas dentro dos compartimentos 
na seguinte ordem: 1) o algodão, que foi 
inserido na abertura inferior com o intuito 
de se retiraras pequenas partículas 
presentes no líquido; 2) a brita, que serve 
suporte para os outros meios, reforçando 
a filtragem; 3) a areia, reduzindo a 
turbidez e 4) o carvão vegetal para atuar 

na filtração e purificação da água, pois 
além de ser um excelente adsorvente 
também melhora o odor. Nos testes 
realizados, foram coletados cerca de dois 
litros da água cinza da caixa de gordura 
do refeitório do IFBA Campus Jequié, 
antes de iniciar o processo de filtragem 
foram adicionados 0,75mg do coagulante 
sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) nesta 
água. Após a filtragem foi adicionado 
hipoclorito de sódio (NaClO) com uma 
concentração de 1mg/L para a eliminação 
de micro-organismos. As medições dos 
parâmetros físico-químicos da água 
filtrada foram feitas com os sensores de 
pH e condutividade elétrica. 
 
Resultados e Discussão 
 
A partir do aparente aspecto visual da 
água filtrada é possível afirmar que os 
resultados foram satisfatórios. A respeito 
dos parâmetros físico-químicos, o nível 
de pH da água filtrada apresentado na 
Tabela 1, foi considerado satisfatório 
visto que se encontra dentro dos limites 
estabelecidos pela NBR 13969/1997 e 
Resolução CONAMA nº 430, entretanto 
salientamos que ainda é possível 
observar uma quantidade considerável 
de matéria orgânica na água.  
 
Tabela 1 Nível de pH e condutividade elétrica da 

água filtrada 

Parâmetros Valor medido 

pH 9 

Condutividade elétrica 700 µS/cm 

 

Com relação ao nível de condutividade 
elétrica, segundo LIBÂNIO, 2016, águas 
naturais receptoras de elevadas cargas 
de efluentes domésticos e industriais 
pode atingir 1000 µS/cm. Os dados 
apresentados na Tabela 1 revelam que a 
condutividade elétrica medida está 
abaixo dos valores que podem ser 
encontrados em efluentes domésticos, 
desta forma, pode-se concluir que a 
filtração atingiu um resultado satisfatório. 
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Conclusão 
 
Atingimos os resultados estipulados pela 
equipe, embora estejam próximos dos 
valores limítrofes determinados pelos 
órgãos regulamentadores. Salientamos 
que para o projeto obter um 
embasamento científico aprofundado, 
será necessário realizar testes físico-
químicos e biológicos complementares. 
Entretanto, mesmo diante das limitações 
do trabalho, o projeto se mostra viável e 
com um enorme potencial, visto que a 
reutilização das águas pode representar 
uma diminuição dos gastos financeiros, 
além de ser uma técnica sustentável. 
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Resumo: O Golbol é um esporte paralímpico criado especificamente para pessoas com deficiência 
visual. Em Jequié a Associação Jequieense de Cegos - AJECE desenvolve diversas atividades 
esportivas, dentre elas o Golbol. Objetivamos conhecer o entendimento dos Estudantes do IFBA, 
Campus Jequié relacionado ao GoalBall feminino na cidade de Jequié. A partir da disponibilização de 
um questionário no Google Docs, baseado em duas dimensões: conhecimentos sobre esporte 
adaptado e conhecimento da prática do golbol feminino em Jequié coletaram os dados. 140 estudantes 
responderam. Quanto a dimensão sobre o esporte adaptado 76,4% já viram na televisão ou na internet 
alguma prática esportiva para pessoas com deficiências visuais, contudo, apenas 17,6% foi feminina. 
74,3% não conhece a prática esportiva do golbol. 45% conhece alguma instituição voltada para pessoa 
com deficiência visual. 89,3% dos estudantes não sabia da existência de uma seleção feminina de 
golbol em Jequié, porém, 82,1% mostraram interesse em conhecer o golbol.na cidade de Jequié. 
Palavras-chave: Golbol; Esporte adaptado feminino; Estudantes 
 
Abstract: Golbol is a Paralympic sport created specifically for the visually impaired. In Jequié the 
Association Jequieense de Cegos - AJECE develops several sports activities, among them Golbol. We 
aim to know the knowledge of the IFBA Students, Jequié Campus related to the female GoalBall. From 
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the availability of a questionnaire in Google Docs, based on two dimensions: knowledge about adapted 
sport and knowledge of the practice of female golbol in Jequié collected the data. 140 students 
answered. As for the dimension on the adapted sport, 76.4% have already seen on television or on the 
internet some sports for people with visual impairments, however, only 17.6% were female. 74.3% do 
not know the practice of golbol. 45% know of some institution focused on visually impaired people. 
89.3% of the students did not know about the existence of a female golbol team in Jequié, however, 
82.1% showed an interest in knowing golbol. In the city of Jequié. 
Keywords: Golbol; Women's adapted sport; Jequié 
 

Introdução 
 
Após a I Guerra Mundial o esporte 
começou a ser utilizado como ferramenta 
para reabilitação e inserção social da 
pessoa portadora de deficiência. Em 
1948 foram realizados os primeiros Jogos 
Stoke Mandeville. Desde então, de quatro 
em quatro anos são realizados os Jogos 
(ADAMS, 1985).  
Dentre os diversos esportes adaptado 
que existe, nosso foco é o Golbol. 
Desenvolvido para deficientes visuais 
(DV), o jogo do Golbol consiste em duas 
equipes de três jogadores titulares. É 
utilizada uma bola com guizos. A bola é 
arremessada com uma ou duas mãos, 
com o objetivo que cruze rodando a linha 
do gol contrário. A outra equipe tenta 
impedir o gol. Ganha o jogo a equipe que 
marcar a maior quantidade de gols em 
dois tempos de 10 minutos (SILVA; 
ALMEIDA; ANTÉRIO, 2015). 
Em Jequié tem uma equipe de Golbol 
feminino na Associação Jequieense de 
Cegos - AJECE, no entanto pouco 
ouvimos falar sobre, seja na mídia ou 
conversas com amigos. A AJECE é uma 
instituição não governamental que 
desenvolve atividades no intuito de incluir 
e fazer valer os direitos dos deficientes 
visuais, oferecendo atividades 
educacionais, esportes, habilitação e 
reabilitação das pessoas com deficiência 
visual.  
Na instituição há incentivo ao esporte, 
realizam atividade de natação, atletismo, 
xadrez, dominó, judô, golbol e Futebol de 
5. Neste trabalho objetivamos conhecer o 
entendimento dos Estudantes do IFBA 
Campus Jequié relacionado ao esporte 
adaptado, dando ênfase ao GoalBall 
feminino na cidade de Jequié/Ba. 

 
Metodologia 
 
Segundo Gil (2002) Os métodos e as 
técnicas utilizadas em uma pesquisa 
quando bem selecionados tornam a 
pesquisa bem-sucedida. Nesta pesquisa, 
adotou-se uma abordagem descritiva e 
quantitativa. Com relação à técnica, 
utilizou-se uma survey, procedimento 
adotado para coleta de dados primários a 
partir de um grande número de indivíduos 
(HAIR Jr. et al., 2005). 
A coleta de dados ocorreu a partir da 
disponibilização de um questionário no 
Google Docs, cujo link foi enviado nos 
grupos de WhatsApp e individualmente 
para os estudantes do 1º, 2º, 3º e 4º ano 
do Ensino Médio Integrado, Técnico em 
Eletromecânica e informática do Instituto 
Federal da Bahia, campus Jequié. O 
questionário ficou disponível entre os dias 
14 a 18 de setembro de 2018, período 
que 140 estudantes retornaram 
devidamente preenchidos, passando a 
configurar a mostra do estudo. Cabe 
ressaltar que a amostra é do tipo não 
probabilística por conveniência. 
O instrumento de coleta de dados 
utilizado foi um questionário estruturado, 
baseado em duas dimensões, 
conhecimento sobre esporte adaptado e 
conhecimento sobre a prática de golbol 
feminino na cidade de Jequié. 
 
Resultados e discussão 
 
Dos 140 estudantes que responderam ao 
questionário 45% conhece alguma 
instituição voltada para pessoas com 
deficientes visuais em Jequié. Segundo 
Silva, et. al (2008.p 13) “Parece 
característica da natureza humana 
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desprezar o que aparentemente não lhe 
gera benefícios imediatos, fechar os 
olhos para o que não consegue entender 
e ignorar o que acredita não ser sua 
responsabilidade”. A AJECE já está há 
muitas décadas na cidade e realiza 
eventos para divulgação dos seus 
trabalhos, no entanto a grande maioria 
dos jovens entrevistados não conhece, 
podemos supor que há uma confirmação 
da falta de interesse por algo que não lhe 
toca diretamente. 
Dos 76,4% dos alunos que responderam 
ao questionário já viram na televisão ou 
na internet prática esportiva para pessoas 
com deficiências visuais, contudo, 
apenas 17,6% das práticas foi feminina. 
Contrariando assim Soler (2005, p. 31) 
quando afirma que: “A própria indústria 
esportiva, que movimenta milhões todos 
os anos, nega-se a enxergar o diferente, 
pois todos os seus produtos são 
demonstrados por pessoas com corpos 
perfeitos. [...] O que existe é uma total 
exclusão do diferente. ” No entanto as 
práticas esportivas femininas ainda são 
reduzidas, mostrando que, vivemos numa 
sociedade que valoriza o sexo masculino 
no esporte, mesmo que adaptado. 
Das pessoas pesquisadas, 74,3% não 
conhecem a prática esportiva do golbol e 
89,3% dos estudantes não sabiam da 
existência de uma seleção feminina de 
golbol em Jequié, porém 82,1% 
mostraram interesse em conhecer o 
golbol em Jequié. O golbol é um esporte 
paralímpico coletivo, criado 
especificamente para pessoas com 
deficiência visual, talvez por ser esporte 
relativamente novo, já que sua primeira 
aparição internacional tenha se dado em 
1972, e também por ser um esporte 
criado especificamente para pessoas 
com deficiência visual, ele não seja tão 
conhecido.  
 
Conclusão 
 
A mídia é um importante meio de 
transmitir o conhecimento sobre os 

esportes adaptados, no entanto, ainda 
pouco é divulgado e especificamente 
sobre o golbol feminino. Os jovens do 
IFBA campus de Jequié precisam abrir os 
olhos para o novo e conhecer o que 
acredita não ser sua responsabilidade e 
se atentarei aos acontecimentos de 
esporte adaptado em nossa cidade, 
principalmente a AJECE. Talvez uma 
maneira de aproximar esta realidade aos 
estudantes do IFBA seria como aponta 
Gorgatti e Costa (2008), seja necessário 
que o profissional ressignifique sua 
prática pedagógica e sua concepção de 
diversidade, e apresente em suas aulas 
conhecimento abrangente das práticas 
sociais e esportivas de grupos 
diferenciados. 
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Resumo: O presente resumo objetiva descrever as experiências de três estudantes inseridos no 
esporte individual, natação e judô, nos Jogos Integradores do Instituto Federal da Bahia – JIFBA e nos 
Jogos dos Institutos Federais – JIF, etapa Nordeste, que aconteceram em 2018. O JIFBA foi realizado 
08 a 15 de abril na região metropolitana de Salvador, dentre os objetivos proposto almeja selecionar 
representantes para os JIF. Nas modalidades individuais três estudantes passaram para etapa do 
Nordeste do JIF, realizada 03 a 08 de setembro, em Natal - Rio Grande do Norte. Os princípios, 
democracia; conhecimento; educação; respeito à cidadania e humanização, norteiam o projeto de 
Jogos dos Institutos Federais. Mesmo, diante das dificuldades, tem sido alcançado e proporcionado 
uma formação integral aos nossos estudantes. 
Palavras-chave: Prática esportiva; Atletas; Eventos esportivos escolares; 
 

FEDERAL INSTITUTES GAMES: STUDENT / ATHLETE EXPERIENCE REPORT 
 
Abstract: This abstract is intended to describe the experiences of three students enrolled in individual 
sport, swimming and judo, in the Integrating Games of the Federal Institute of Bahia - JIFBA and in the 
Games of the Federal Institutes - JIF, Northeast stage, which took place in 2018. JIFBA 08 to 15 of April 
in the metropolitan region of Salvador, among the objectives proposed seeks to select representatives 
for the JIF. In the individual modalities, three students went to the Northeast of JIF, held September 03 
to 08, in Natal - Rio Grande do Norte. The principles, democracy; knowledge; education; respect to 
citizenship and humanization, guide the project of the Games of the Federal Institutes. Even in the face 
of difficulties, an integral formation has been achieved and provided to our students. 
Keywords: Sports practice; Athletes; School sports events; 
 

Introdução 
 
O esporte é uma ferramenta de auxílio no 
processo de desenvolvimento 
educacional, social e de saúde do ser 
humano. Adolescente e jovens, carentes 
de valores éticos e morais, encontram no 
esporte incentivo a essas conquistas, 
aliadas a sentimento de cooperação e 
amizade. Segundo a Constituição 
Brasileira (1988), em seu artigo 217, 
inciso I, o esporte é um direito de todos, o 
que indica a importância que ele exerce 
na sociedade. 

O esporte contribui para o 
desenvolvimento físico e motor dos 
estudantes/atletas, no entanto, os 
benefícios das atividades esportivas não 
limitam apenas aos aspectos físicos. Os 
estudantes que praticam modalidades 
esportivas desenvolvem competências 
técnicas e habilidades emocionais e 
cognitivas, que são essenciais para a 
formação integral. De acordo com o 
Ministério do Esporte (2005), a formação 
esportiva consciente tem a função de 
oportunizar o desenvolvimento do 
potencial do indivíduo, as capacidades 
necessárias às práticas esportivas e 



Caderno de Resumos da V Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié 

Página | 61  

promover a formação humana geral do 
indivíduo. 
Greco, et al. (2009) afirmam que, quando 
se ensina o esporte também se ensina 
pelo esporte, principalmente nas faixas 
etárias de idade escolar. Ao se 
relacionarem em grupo os estudantes 
atletas aprendem o trabalho em equipe, 
característica muito importante na vida 
adulta. Nenhum estudante atleta alcança 
a excelência de maneira solitária, com a 
prática os estudantes percebem a 
importância e necessidade do trabalho 
em grupo para que os objetivos sejam 
alcançados, mesmo os esportes 
individuais.  
É preciso incentivar a prática do esporte 
de qualidade que visem interferir 
qualitativamente no desenvolvimento dos 
estudantes, sejam aqueles que vivenciam 
o esporte, ou os que utilizam deles como 
uma forma de lazer, o esporte 
espetáculo. O esporte moderno é 
compreendido como um produto que 
pode ser consumido de diferentes 
formas, não só através de sua prática, 
mas através do espetáculo esportivo, na 
utilização de materiais esportivos e 
mesmo de leituras especializadas. 
(BOURDIEU,1983). 
Nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 
através de muito trabalho e dedicação, 
houve a construção coletiva dos Jogos 
Integradores do IFBA (JIFBA), 
consequentemente o fortalecimento da 
Educação Física e do Esporte 
Educacional no IFBA, ações que 
culminaram com a participação do IFBA 
nos Jogos dos Institutos Federais (JIF) 
nas etapas da região Nordeste e a nível 
nacional. 
Nesta perspectiva, objetivamos 
descrever as experiências de formação 
humana de 3 (três) estudantes inseridos 
no esporte individual, natação e judô, nos 
Jogos Integradores do Instituto Federal 
da Bahia – JIFBA e nos Jogos dos 
Institutos Federais – JIF, etapa Nordeste, 
que aconteceram em 2018. 
 

Metodologia 
 
Entre os dias 08 e 15 de abril, em Simões 
Filho, Região Metropolitana de Salvador, 
aconteceu a terceira edição dos Jogos 
Integradores dos Estudantes do IFBA, 
JIFBA. Segundo o regulamento o objetivo 
é permitir o acesso a práticas esportivas 
diversificadas, respeitando a diversidade, 
além de selecionar representantes para 
os Jogos Seletivos dos Institutos 
Federais (JIFS).  
No ano de 2018 a delegação do campus 
de Jequié foi composta por 54 
estudantes/atletas de diversas 
modalidades coletivas e individuais, 
destes 5 atletas eram do Judô e 3 da 
natação, destes últimos, 1 atleta de Judô 
e 2 da natação seguiram para a etapa 
seguinte.  
Os alunos que receberam medalha de 
ouro nesta competição foram os 
selecionados para representar a Bahia, 
nos Jogos dos Institutos Federais, etapa 
Nordeste. O JIF aconteceu durante o 
período de 03 a 08 de setembro de 2018 
na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. 
São as experiências nestas duas 
competições que serão relatadas.  
Os estudantes/atletas competem a 
modalidade de natação e judô, esporte 
classificado como individual. Esporte que 
se inicia em momento anterior ao 
ingressar no IFBA, mas é o projeto de 
esporte do Instituto que tem 
proporcionado estimulo para continuar e 
aperfeiçoar experiências destas práticas. 
 
Resultados e discussão 
 
O judô e a natação apesar de serem 
esportes individuais, a coletividade se faz 
presente nos treinos e nas competições. 
O atleta que busca defender uma 
instituição, academia, ou até mesmo o 
seu estado, necessita de uma equipe, de 
um treinador e todo um aparato físico e 
psicológico para que o seu desempenho 
seja positivo. 
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Antes do iniciar os estudos no IFBA, 
campus Jequié, não tínhamos a 
dimensão de como a prática esportiva 
realizada anteriormente poderia ser tão 
valorizada, ratificando a importância do 
esporte na construção da vida, pessoal, 
profissional e até mesmo enquanto 
estudantes. A Instituição abraça, 
incentiva e apoia o esporte, mesmo com 
a falta de estrutura para realizar, 
especificamente a natação e o judô. 
Hoje trazemos em nossa bagagem de 
vida, uma experiência que poucos 
estudantes têm oportunidade. Além, de 
uma grande vitória para o avanço e 
progresso do esporte na instituição. O 
esporte escolar possibilitou a experiência, 
a troca de conhecimentos, novos lugares 
e novas competições. 
A participação nestes eventos nos 
proporcionou uma realidade nunca 
imaginada. Participar de grandes 
campeonatos, mais de 1000 
estudantes/atletas envolvidos, trocas de 
olhares, conhecimentos de novas 
técnicas, conhecimento cultural. Fomos 
levados a uma nova realidade e 
ampliamos nossa visão de mundo. 
Além de desenvolver a disciplina e a 
responsabilidade, conceitos necessários 
para as práticas esportivas. A prática do 
esporte exige comprometimento, só com 
os treinos é possível se aperfeiçoar e 
melhorar os resultados, individuais e em 
grupo. O esporte escolar contribui para 
atitudes responsáveis, compreendemos a 
importância de cumprir o acordado. 
Voltamos recarregados, apesar de todo 
esforço, e com apenas uma certeza: 
vontade e garra, superarmos sempre, 
quebrando todos os obstáculos. 
 

Conclusão 
 
A prática do esporte mantém a mente e o 
corpo sadios, proporcionando um maior 
controle físico e emocional, possibilitando 
a aquisição de experiências e 
aprendizados ao longo da vida, o JIFBA e 
o JIF, são campeonatos que nos 
possibilitam grande vivência esportiva e 
estimulo para permanecer na prática. 
Com o esporte aprendemos a humildade 
e a capacidade de reconhecer os erros e 
não o transformando em um obstáculo.  
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Resumo: Objetivamos neste estudo investigar as influências positivas ou/e negativas da prática de 
esporte extracurricular no desempenho escolar de estudantes/atletas do Instituto Federal da Bahia – 
Campus Jequié. A partir da disponibilização de um questionário no Google Docs com questões abertas 
e fechadas, verificou-se que apenas a minoria dos professores identifica os alunos da prática 
desportiva, mas a maioria aponta que a prática esportiva influência negativamente na vida do 
estudante, justificando a negligência aos estudos. Quanto aos pontos positivos, uma minoria pontua 
que influencia positivamente, no entanto, as justificativas são diversas, desde o benefício à saúde física, 
motora, psicológica e social. Como proposta para uma melhor atuação do esporte na vida acadêmicas 
dos estudantes, apontamos a necessidade da organização de estudo extraclasse, a fim de diminuir a 
concepção dos professores quanto a negligência com os estudos.  
Palavras-chave: Docentes; Escola; Prática Esportiva 
 

THE EXTRACURRICULAR SPORT: INFLUENCE ON THE ACADEMIC LIFE OF 
STUDENT ATHLETES 

 
Abstract: We aim to investigate the positive and / or negative influences of extracurricular sports 
practice on students / athletes at the Federal Institute of Bahia - Jequié Campus. From the availability 
of a questionnaire in Google Docs with open and closed questions, it was verified that only the minority 
of the teachers identify the students of the sport practice, but most indicate that the sports practice 
negatively influence the student's life, justifying the negligence to studies. As for the positive points, a 
minority score that influences positively, however, the justifications are diverse, from the benefits to 
physical, motor, psychological and social health. As a proposal for a better performance of the sport in 
the academic life of the students, we pointed out the necessity of organizing extraclass study, in order 
to reduce the conception of the teachers regarding neglect with the studies. 
Keywords: Sports practice; Influence in the studies; Teachers; 
 

Introdução 
 
Muito se fala acerca da importância das 
práticas esportivas para o 
desenvolvimento do indivíduo, tanto do 
ponto de vista físico, do caráter social e 
intelectual. “O esporte na escola é de 
suma importância para que melhor 
socialize o educando e o conduza à 
formação de valores e atitudes 
desenvolvendo-o à cidadania como 
prática libertadora e igualitária” 
(MIRANDA, 2007, p.8).  
O esporte educa, usado como conteúdo 
da Educação Física ou/e de atividade 
extracurricular, e o educador precisa 
fazer dele ao mesmo tempo um objeto e 
um meio de educação. Betti (1997) 
entende que o esporte não deva ser 
negado na Educação Física escolar pois, 
o mesmo pode ser uma prática de 

transformação social, principalmente 
quando o professor o encara como tal.  
Diante do cenário do esporte 
extracurricular, buscamos investigar as 
influências positivas ou/e negativas da 
prática de esporte extracurricular no 
desempenho escolar de 
estudantes/atletas do Instituto Federal da 
Bahia – Campus Jequié. 
 
Metodologia 
 
Nesta pesquisa, adotou-se uma 
abordagem descritiva que para Cervo e 
Bervian (2002 apud PESERICO 2009, p. 
28) “busca recolher registrar, observar, 
analisar e comparar os dados referentes 
ao assunto”. A pesquisa ainda tem 
aspectos qualitativo e quantitativo. A 
abordagem qualitativa difere, em 
princípio, da abordagem quantitativa, à 
medida que não emprega instrumentos 
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estatísticos como base do processo de 
análise (GRESSLER 2004 p. 43). Com 
relação à técnica, utilizou-se uma survey, 
procedimento adotado para coleta de 
dados primários a partir de um grande 
número de indivíduos (HAIR Jr. et al., 
2005). 
A coleta de dados ocorreu a partir da 
disponibilização de questionário no 
Google Docs com questões abertas e 
fechadas, cujo link foi enviado no grupo 
do WhatsApp do corpo docente e 
individualmente para pedagogos e 
psicólogo.  
O questionário ficou disponível entre os 
dias 12 a 18 de setembro de 2018, 
período em que 23 docentes, 2 
pedagogos e 1 psicóloga retornaram 
devidamente preenchidos. 
 
Resultados e discussão 
 
Foram um total de 26 entrevistados no 
corpo pedagógico do Instituto Federal da 
Bahia, campus Jequié, divididos entre 23 
professores das disciplinas 
propedêuticas e técnicas dos cursos de 
Eletromecânica e Informática na forma 
integrada e 2 pedagogos e 1 psicólogo. 
Dos entrevistados quanto ao tempo de 
atuação na rede de Ensino Federal 
obtivemos o seguinte resultado, 46,2% 
atuam de 1 a 4 anos, 42,3% de 5 a 9 
anos, 3,8% de 10 a 14 anos e 7,7% acima 
de 15 anos. Quando perguntados se 
conseguiam distinguir quais dos seus 
alunos são atletas, 57,7% disseram 
identificar apenas parte desses alunos, 
30,8% disseram identificar a maioria, 3,8 
% identifica todos e 7,7% disse não 
conseguir identificar. 
O Esporte é parte do projeto pedagógico 
do IFBA, inclusive desde 2014 vem 
estruturando suas ações. Atualmente os 
Jogos Integradores do Instituto Federal 
(JIFBA), envolve mais de 1000 alunos e 
19 campi. Como conteúdo da disciplina 
pedagógica Educação Física o IFBA 
possibilita o direito e o acesso ao esporte 
para todos, mas também garantem 

espaço, atividade extracurricular, para a 
prática regular, contribuindo com 
desenvolvimento de maiores 
possibilidades técnicas e físicas para 
aqueles que possuem habilidades ou 
objetivam desenvolver (TUBINO, 2010). 
Além dos JIFBA, que é uma seletiva para 
a participação do IFBA nos Jogos dos 
Institutos Federais, etapa nacional e 
regional, o IFBA campus Jequié, participa 
de diversos projetos, como: Jogos 
Estudantis da Rede Pública (JERP), 
projeto de extensão entre colégios de 
Jequié e região, esfera pública e privada, 
e projetos entre campi, por exemplo o 
SUPER IFBA, atividade que envolve 
apenas a modalidade de voleibol, entre 
os campi de Ilhéus, Porto Seguro, 
Eunápolis e Jequié.  
Os estudantes/atletas participam de 
eventos esportivos diversificados, e é 
encaminhado para diretores, docentes, 
coordenadores de curso uma lista com 
nomes de todos os alunos, no entanto, 
esta informação não chega para todos 
professores e setor pedagógico. Quando 
questionados sobre possuir 
conhecimento ou receber informações 
sobre quais competições seus 
alunos/atletas participam, 46,2% 
responderam estar informados de apenas 
algumas competições, 30,8% 
responderam estar informados e 23,1% 
disseram não ter.  
Para concluir, perguntamos sobre a 
influência da prática esportiva na vida dos 
estudantes/atletas, 57,7% responderam 
que influencia negativamente, 
justificando a dedicação à prática 
desportiva e consequentemente 
negligenciam suas obrigações com o 
estudo, além de pontuar que os 
estudantes/atletas utilizam da justificativa 
dos treinos para faltarem às atividades 
curriculares.  
A influência positiva foi aponta por 42,3%, 
justificando os valores sociais na 
formação dos estudantes, possibilitar 
diferentes vivências, contribuir para a 
construção de disciplina, concentração, 
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cooperação, espírito de equipe, superar 
obstáculos e derrotas, lidar com 
frustrações, desenvolvimento cognitivo e 
motor, dentre outros, além de melhorar a 
autoestima e se mostrarem empolgados 
com o IFBA.  
O Esporte extracurricular é apontando 
pela maioria como uma influência 
negativa, mas os pontos positivos são 
relevantes, reafirmando a necessidade 
da permanência do esporte 
extracurricular na vida dos 
estudantes/atletas. O esporte deve ser 
usando como mais uma ferramenta para 
o comprometimento com os estudos e 
não negligência.  
 
Conclusão 
 
A prática esportiva no IFBA no campus 
Jequié é estruturada e faz parte das 
atividades extracurriculares, no entanto, a 
maior parte dos professores observam 
esta prática como negativa na vida dos 
estudantes atletas, as justificativas são 
limitadas a negligência dos estudos, 
enquanto que a justificava que observa a 
prática desportiva como positiva aponta 
diversos benefícios, sendo assim 
salientamos que é necessário melhorar a 
organização dos estudos dos estudantes 
que participam da prática esportiva para 
que esta visão de negligência seja 
modificada. 
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Resumo: Objetivamos neste estudo analisar a relação entre a prática esportiva competitiva e o 
desempenho escolar no ano de 2017 dos estudantes/atletas que fazem parte da equipe e viajam em 
competições representando o IFBA – Campus Jequié. A partir da disponibilização de um questionário 
no Google Docs e consulta dos documentos escolares, verificou-se que os estudantes/atletas, no ano 
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de 2017, que a maioria foi aprovado e quanto comparamos o grupo que não participa do esporte a 
diferença na reprovação é significativa, 13,6%. Concluiu-se que, mesmo com as obrigações do esporte, 
a experiência de participar de uma equipe esportiva, amplia ainda mais o número de oportunidade na 
vida do estudante. No entanto, os estudantes/atletas são adolescentes e precisam ser orientados 
adequadamente em suas rotinas, de treinos e estudo, e apoiados em suas dificuldades. 
Palavras-chave: Práticas esportivas; Rendimento escolar; Estudantes/atletas. 
 

RELATIONSHIP BETWEEN SPORT AND SCHOOL PERFORMANCE: A 
CASESTUDY 

 
Abstract: We aim to analyze the relationship between competitive sports practice and school 
performance in 2017 of the students / athletes who are part of the team and travel in competitions 
representing the IFBA - Jequié Campus. From the availability of a questionnaire in Google Docs and 
consultation of school documents, it was verified that students / athletes, in the year 2017, that the 
majority was approved and when we compare the group that does not participate in the sport the 
difference in failure is significant, 13.6%. It was concluded that, even with the obligations of the sport, 
the experience of participating in a sports team, further widens the number of opportunities in the 
student's life. However, students / athletes are adolescents and need to be properly oriented in their 
routines, training and study, and supported by their difficulties 
Keywords: Sports practices; School performance; Students/athletes.  
 

Introdução 
 
A prática esportiva possui espaço nas 
escolas públicas e privadas. Além de ser 
um conteúdo da Educação Física 
Escolar, o esporte é uma atividade 
extracurricular. A atividade extracurricular 
é caracterizada por período de 
treinamento na escola voltado para 
competições, o esporte neste contexto 
não deve ser o abordado sob o mesmo 
enfoque das aulas de educação física, 
mas tem a finalidade de contribuir para a 
educação dos estudantes/atletas e a 
melhoria da sociedade. 
A prática escolar esportiva refere-se ao 
esporte enquanto um dos conteúdos a 
ser desenvolvido pela educação física 
dentro do currículo escolar, enquanto 
práticas esportivas escolares são 
atividades extracurriculares que podem 
ser denominadas turmas de treinamento 
esportivo, com finalidade de 
representação escolar em competições 
ou não (LUCATO, 2000, p. 34). 
No IFBA os estudantes/atletas participam 
de diversos eventos, Jogos Estudantis da 
Rede Pública (JERP), Jogos Integradores 
do Instituto Federal da Bahia (JIFBA), 
Super IFBA de voleibol, Intercolegiais 
IFBA - Jequié. O corpo docente do IFBA 
Jequié tem despontado, em reuniões e 

conselho de classe, a influência da 
prática esportiva na vida escolar dos 
alunos/atletas. Assim, objetivamos 
analisar a relação entre as práticas 
esportivas ofertadas pelo instituto e o 
desenvolvimento escolar dos estudantes 
atletas.  
 
Procedimentos Metodológicos 
 
Nesta pesquisa, adotou-se uma 
abordagem descritiva e quantitativa. Com 
relação à técnica, utilizou-se uma survey, 
procedimento adotado para coleta de 
dados primários a partir de um grande 
número de indivíduos (HAIR Jr. et al., 
2005). 
A coleta de dados ocorreu a partir da 
disponibilização de um questionário no 
Google Docs, cujo link foi enviado no 
grupo do WhatsApp dos estudantes dos 
cursos de Técnico em Eletromecânica e 
Técnico em Informática do Instituto 
Federal da Bahia, campus Jequié que 
participam das equipes de treinamento 
esportivo e competem representando o 
IFBA. O questionário ficou disponível 
entre os dias 12 a 18 de setembro de 
2018, período em que 46 estudantes 
retornaram devidamente preenchidos 
(correspondendo a 100% do universo 
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pesquisado) passando a configurar a 
mostra deste estudo.  
 
Resultados e discussão 
 
Dos 46 estudantes/atletas participantes 
65% são do sexo masculino e 35% do 
sexo feminino, encontram-se na faixa 
etária de 15 a 19 anos, praticantes da 
modalidade de futsal, voleibol, judô, 
natação, handebol e futebol. Das 
modalidades citadas apenas a natação e 
o Judô não são realizadas na escola, e 
sim em instituições privadas, falta 
estrutura física para a prática, no entanto, 
são apoiadas e acompanhadas pelos 
professores de Educação Física, são 
modalidades que compõem o projeto de 
Jogos Integradores do Instituto Federal 
da Bahia - JIFBA e Jogos Estudantis da 
Rede Pública - JERP, projetos que o 
campus de Jequié participa anualmente.  
Investigamos às horas dedicadas aos 
treinos na semana e aos estudos 
extraclasse, constatamos que 8,7% 
treinam de 1 a 2 horas, 43,5% treinam 3 
a 4 horas, 41,3% treinam 7 a 12 horas e 
6,6% treinam mais de 13h. Quanto às 
horas de estudos extraclasse 
averiguamos que 54,3% estudam menos 
de 6 horas, 28,3% de 7 a 12 horas e 
17,3% dedicam mais de 13 horas 
semanalmente as atividades extraclasse. 
O regimento de treinamento no espaço 
do IFBA não demonstra grandeza as 
horas de treino, a carga horária da grande 
maioria não excede dois dias de treino, 
uma hora e meia por dia, as atividades 
são planejadas considerando o equilíbrio 
entre esforço físico e intelectuais e as 
especificidades dos adolescentes, como 
pontua Bohme (2000). Também 
compreendemos que a quantidade e 
qualidade dos estudos extraclasse são 
fatores decisivos no sucesso escolar, 
exigindo o desenvolvimento dos sensos 
de organização e autodisciplina e de 
capacidades individuais de raciocínio e 
concentração por parte dos jovens 
(FORMIGA, 2004)  

No ano de 2018, dados dos relatórios de 
aproveitamento dos estudantes 
matriculados, 43,3% foram aprovados, 
28,5% aprovados pelo conselho, 22,3% 
reprovado e 5,9% trancaram a matrícula, 
enquanto que os estudantes/atletas 
52,2% foram aprovados e 39,1% foram 
aprovados no conselho, 8,7% reprovado 
pelo conselho e 0% trancaram a 
matrícula. A diferença entre o sucesso 
escolar dos dois grupos é significativa, 
8,9% e a diferença da reprovação mais 
significativa ainda, 13,6%. A prática 
esportiva é favorável ao grupo de 
estudantes-atletas, com menor índice de 
reprovação. Esses dados corroboram 
com o estudo de Soares, Aranha e 
Antunes (2013), que fizeram comparação 
similar junto a estudantes portugueses no 
ciclo secundário, concluindo que a 
variável da prática esportiva não parece 
ter relação com as taxas de reprovação. 
 
Conclusão 
 
Ao analisarmos os dados e aspectos da 
pesquisa realizada entre os 
estudantes/atletas do IFBA, podemos 
observar os níveis de desempenho 
acadêmico e apontar para a necessidade 
de refletir e criar estratégias para associar 
as atividades acadêmicas e esportivas de 
forma mais satisfatória para alunos. 
No entanto, ao comparar os dados 
coletados relacionados aos índices de 
aprovação/reprovação dos 
estudantes/atletas a dados equivalentes 
tomando como parâmetro os alunos de 
maneira geral, percebe-se que dentro de 
tais circunstâncias a prática esportiva não 
se faz fator determinante para baixo 
rendimento escolar. 
Dessa forma, estando ciente que o 
esporte apresenta papel importante na 
formação do indivíduo que o pratica e que 
não interfere de maneira negativa na vida 
escolar, o que se propõe é dedicar maior 
preocupação para que o estudante 
consiga associar suas atividades de 
forma a melhor executar cada uma delas. 



Caderno de Resumos da V Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié 

Página | 68  

 
Agradecimentos 
 
Agradecemos a todos os estudantes que 
colaboram com a realização da pesquisa. 
 
Referências 
 
BÖHME, M. T. S. O Treinamento a Longo 
Prazo e o Processo de Detecção, 
Seleção e Promoção de Talentos 
Esportivos. Revista Brasileira de Ciências 
do Esporte, n. 21, v. 2/3, jan./maio, 2000. 
FORMIGA, N. S. O Tipo de Orientação 
Cultural e sua influência sobre os 
indicadores do Rendimento Escolar . 
Revista Psicologia: teoria e prática. São 
Paulo, v.6, n.1, p. 13 – 29, 2004 
HAIR, J. F. Jr et al. Fundamentos de 
métodos de pesquisa. Porto Alegre: 
Bookman, 2005 

LOPES, C. K.; OLIVEIRA, C. I. O 
Fracasso Escolar na Ótica de 
Professores dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. In: Semana Acadêmica 
FDV: meio ambiente, gestão, educação e 
inovações tecnológicas. Viçosa: 
Faculdade de Viçosa, 2007. 
Lucato S (2000). Iniciação e prática 
esportiva e suas dimensões 
socioculturais na percepção dos pais. 
Dissertação de Mestrado. São Paulo: 
Escola de Educação Física e Esporte da 
Universidade de São Paulo. 
SOARES, J. P.; ARANHA, A. M.; 
ANTUNES, H. R. Relação entre os 
Setores de Prática Desportiva, as 
Modalidades Desportivas e o 
Aproveitamento Escolar. Motricidade, 
Santa Maria da Feira, v. 9, n. 3, p. 3–11, 
2013. 

 
Área: Ciências da Saúde – Nutrição 
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PERMANÊNCIA ESCOLAR: ANÁLISE QUANTITATIVA DOS ITENS DA 

MERENDA ESCOLAR DO IFBA-JEQUIÉ 
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Resumo: A presente pesquisa teve como ponto central o levantamento de informações quantitativas 
da merenda escolar ofertada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia -IFBA, 
campus Jequié. Para tanto, foram levantadas informações com a nutricionista do campus junto às 
pessoas que trabalham na cozinha do Instituto, no preparo da merenda escolar. No decorrer do artigo 
foi possível demonstrar e ramificar as associações entre alimentação e as instruções de base que 
fazem a distribuição das verbas para a merenda escolar instituídas pelo PNAE –Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, salientando que se trata de um direito fundamental aos alunos das redes públicas 
de ensino e que, uma alimentação saudável, se constitui também em um elemento a colaborar para o 
processo de ensino-aprendizagem. 
Palavras-chave: Merenda escolar; PNAE; IFBA Jequié; Nutrição. 
 

THE SCHOOL MEALS AS A SUBSIDY FOR STUDENT POLICY AND SCHOOL 
STAY: QUANTITATIVE ANALYSIS OF IFBA-JEQUIÉ SCHOOL MEALS ITEMS 

 
Abstract: This research as central point the collection of quantitative information of school meals offered 
on Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia -IFBA, campus Jequié. To do this, 
we resort to the campus nutritionist and the people that work in the kitchen, in the preparation of school 
meals. In this research it is possible to demonstrate and to ramify the associations between feeding and 
the basic instructions that make the distribution of the funds for school meals, instituted by PNAE –
National School Feeding Program, stressing that is about a fundamental right to students in public 
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education networks and, a healthy feeding, is also an element to collaborate in the teaching-learning 
process. 
Keywords: School meals; PNAE; IFBA Jequié; Nutrition.  
 

Introdução 
 
O presente artigo tem como principal 
finalidade levantar informações de 
caráter quantitativo, quanto à merenda 
escolar fornecida pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia-IFBA, campus de Jequié; tendo 
como principal referência teórico-
conceitual o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar-PNAE, do Governo 
Federal. Sobre o PNAE; lançado em 
1955, entende-se como um programa de 
transferência de recursos financeiros 
públicos com a finalidade de garantir a 
alimentação escolar dos alunos de toda a 
educação básica, matriculados em 
escolas públicas e filantrópicas, bem 
como promover a formação de hábitos 
alimentares saudáveis. Garantir a 
eficácia da merenda escolar é uma das 
condições básicas, sobretudo, àqueles 
que não tem uma alimentação regular em 
casa, para o sucesso do processo 
ensino-aprendizagem. Neste sentido, 
ressalta-se o que nos diz Bezerra (2009): 
[...] é notória a percepção da melhora no 
desempenho dos alunos que estão bem 
nutridos, segundo os professores; 
quando há merenda, os alunos ficam 
felizes, alegres, não faltam e apresentam 
rendimento satisfatório em 
aprendizagem; na falta, o rendimento cai 
devido à falta de predisposição e vontade 
dos alunos, que não se concentram, 
ficam tristes, irritados, mais agitados e 
difíceis de controlar. Além de influenciar 
diretamente no desenvolvimento físico e 
cognitivo de cada estudante, deve-se 
considerar o fato de as pessoas menos 
favorecidas economicamente, sofrerem 
com a má alimentação fora do ambiente 
escolar, inferindo que muitos desses 
alunos têm como refeição principal, 
aquilo que é oferecido nas escolas. “A 
falta de dieta adequada, ou até mesmo a 
falta de nutrientes causa o retardo no 

crescimento, diminuindo a taxa de 
crescimento e rendimento do aluno”, 
segundo Oliveira (1998 apud 
CAVALCANTI,2009, p.19).Diante do 
exposto e considerando-se a importância 
da merenda escolar, o governo 
estabelece políticas públicas que são 
responsáveis pela garantia do 
atendimento às demandas sociais, logo, 
a merenda escolar é uma destas de 
grande importância que o governo tem 
obrigação de oferecer aos alunos das 
redes públicas. Buscando conhecer a 
realidade da merenda escolar no IFBA-
Jequié, no que tange à quantidade de 
itens adquiridos e gastos, é que foi 
proposta a seguinte pesquisa a fim de 
compor uma das apresentações 
científicas da V Semana de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia (V 
Secitec), do IFBA-Jequié. 
 
Metodologia 
 
O ambiente central da pesquisa foi o 
Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia da Bahia -Campus Jequié 
(IFBA) e por tratar-se de uma temática 
vinculada ao setor de nutrição, foi 
realizada uma reunião com a nutricionista 
do campus, a servidora Iana Alves 
Peixoto Correa. Como referencial teórico 
principal, foi lido o documento do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) que trata da política do 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar-PNAE. Num primeiro momento, 
buscou-se conhecer a dinâmica da 
cozinha quanto à quantidade diária de 
alimento preparado para os alunos. 
Segundo a nutricionista, o cálculo é feito 
por turno, já que o Instituto tem aula nos 
três turnos e, ao total, considera-se cerca 
de seiscentos alunos. Quanto às sobras 
diárias, há um termo peculiar criado pelas 
senhoras que trabalham na cozinha, para 
se referir a quantidade: “meio caldeirão” 
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sendo que o caldeirão em questão tem, 
aproximadamente, vinte litros.  
Esta é a quantidade média de sobra ao 
final do dia, quando é servida a merenda 
ao público do noturno. Após a primeira 
reunião, foi combinado com a servidora 
Iana, a coleta das informações 
quantitativas do que seria produzido e 
oferecido durante três semanas letivas 
consecutivas. Após toda a coleta de 
informações, uma tabela demonstrativa 
foi criada para que se pudesse ter uma 
base do dia a dia da alimentação dos 
estudantes do IFBA e discussões tecidas 
em torno destas informações. 
 
Resultados e Discussão 
 
A pesquisa foi realizada em todos os dias 
letivos durante três semanas, 03 de 
setembro a 20 de setembro; para que se 
pudesse ter uma noção da quantidade 
gasta diariamente na alimentação escolar 
proporcionada pelo IFBA, campus de 
Jequié. Através da tabela quantitativa que 
será apresentada, constatou-se que 
quando havia sobras entre os turnos, 
estas eram utilizadas no turno posterior; 
fazendo com que, na maioria dos dias 
não houvesse sobras quando os 
trabalhos na instituição se findavam. Foi 
observado também, que a maior 
incidência de sobras acontecia quando o 
lanche oferecido era mingau. Todos os 
ingredientes são selecionados levando 
em conta uma nutrição rica em vitaminas, 
para que os estudantes possam 
compensar, quando necessário, a má 
alimentação fora do ambiente escolar 
enquanto realizam as atividades no 
campus. 
 
Conclusão 
 
Ao finalizar a pesquisa, foi possível 
constatar que no IFBA de Jequié, há o 
cumprimento satisfatório quanto ao 
atendimento da merenda escolar e o 
desperdício é considerado mínimo, diante 
de um público próximo a seiscentos 

estudantes. Conclui-se que a merenda 
oferecida pelo campus, consegue 
atender o que é estabelecido pelo 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar-PNAE, garantindo aos alunos em 
questão o acesso a um dos direitos 
fundamentais no espaço escolar e que 
colabore também, no processo de 
ensino-aprendizagem, neste caso, uma 
alimentação saudável aos estudantes 
das redes públicas. 
 
Anexo 
 

Tabela dos itens pesquisados na merenda 
escolar do IFBA-Jequié: 

Período de 03 a 20/09/2018 

ITEM 
QUANTIDADE 

UTILIZADA 
SOBRA 

Arroz 38kg 
5L (Caldeirão) 

Dia 

Atum 48 Latas Sem sobras 

Aveia 1,6kg 
10L (Caldeirão) 

Dia 

Açúcar 47,5kg Sem sobras 

Carne - - 

Extrato 12,92kg Sem sobras 

Farinha 4kg Sem sobras 

Feijão 20,5kg 
4 a 3 litros por 
(Caldeirão) Dia 

Frango 90kg 
Média de 10Kg 

(mensal) 

Fubá 2kg 
6L (Caldeirão) 

Dia 

Leite 41,8kg Sem sobras 

Maisena 2,25kg Sem sobras 

Milho 7kg 
Média de 5L 

(Junto a outros 
ingredientes) 

Óleo 4L Sem sobras 

Salada 8kg Sem sobras 

Suco 80 poupas Sem sobras 
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Resumo: O entendimento sobre a percepção de risco das mulheres em relação ao câncer de mama é 
de fundamental importância, visto que esta patologia mata milhares de pessoas todos os anos e que a 
descoberta precoce da doença se constitui em fator preponderante no caminho da cura. Esta 
investigação teve como objetivo conhecer a percepção de risco das servidoras e terceirizadas do IFBA, 
Campus Jequié, em relação ao câncer de mama. Utilizou-se um formulário eletrônico com perguntas 
relacionadas ao perfil socioeconômico e aos conhecimentos, hábitos e costumes das respondentes 
relacionados à neoplasia mamária que pudessem apontar o tipo de percepção de risco predominante 
no grupo. Considerando-se o grau de escolaridade da maioria das respondentes, os dados são 
preocupantes. Os resultados sugeriram que os fatores que constroem a percepção de risco das 
investigadas perpassam por questões complexas que vão além do acesso a informação, no nível de 
escolaridade e do poder aquisitivo.  
Palavras-chave: Câncer de mama; Percepção de risco; Desigualdade; 
 

PERCEPTION OF RISK REGARDING BREAST CANCER NETWORK AND THE 
FEDERAL INSTITUTE OF BAHIA'S THIRD - CAMPUS JEQUIÉ 

 
Abstract: The understanding of the risk perception of women in relation to breast cancer is of 
fundamental importance, since this pathology kills thousands of people every year and that the early 
discovery of the disease is a preponderant factor in the way of healing. This research aimed to meet the 
risk perception of the network and outsourced the IFBA, Campus Jequié, in relation to breast cancer. 
We used an electronic form with questions related to the socio-economic profile and skills, habits and 
customs of the respondents related to mammary neoplasia that could pinpoint the type of risk perception 
prevalent in the group. Considering the educational level of the majority of the respondents, the data 
are worrisome. The results suggested that the factors that build the risk perception of the investigated 
found for complex issues that go beyond access to information, education level and purchasing power. 
Keywords: Breast cancer; Risk perception; Inequality; Diagnosis.  
 

Introdução 
 
A percepção de risco das mulheres em 
relação ao câncer de mama é moldada 
por uma trama complexa de fatores 
multidimensionais que transcendem o 

nível de escolaridade, o poder aquisitivo 
e o acesso aos serviços de saúde de 
qualidade. Para além destes fatores, 
estão os hábitos, os costumes, a religião, 
o medo do diagnóstico, a vergonha em se 
tocar, dentre outros que, sob este óptica, 
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deve considerar as subjetividades 
envolvidas na análise da temática aqui 
proposta. 
Nesta perspectiva, o conceito de 
percepção de risco pode ser entendido 
como uma interpretação de sinais físicos 
e/ou informações sobre eventos ou 
atividades potencialmente perigosas e a 
construção de julgamento sobre a 
seriedade e aceitabilidade de um 
respectivo evento ou atividade (REEN 
2008 apud DI GIULIO, 2015). A partir 
desta compreensão, o entendimento 
sobre a percepção de risco das mulheres 
em referente ao câncer de mama é de 
fundamental importância, visto que, está 
patologia mata milhares de pessoas 
todos os anos e que a descoberta 
precoce da doença se constitui em fator 
preponderante no caminho da cura. 
O câncer de mama é o mais comum entre 
as mulheres, não só no Brasil como no 
mundo. De acordo com a estimativa 
2018: Incidência de Câncer no Brasil do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA, 
2018), o câncer de mama responde por 
28% dos novos casos a cada ano. Os 
fatores de risco relacionados à vida 
reprodutiva da mulher (menarca precoce, 
idade da primeira gestação a termo acima 
dos 30 anos, anticoncepcionais orais, 
menopausa tardia e terapia de reposição 
hormonal) estão bem estabelecidos em 
relação ao desenvolvimento do câncer de 
mama. Além desses, a idade continua 
sendo um dos mais importantes fatores 
de risco. As taxas de incidência 
aumentam rapidamente até os 50 anos e, 
posteriormente, o mesmo se dá de forma 
mais lenta. 
O cenário apresentado demanda políticas 
públicas pautadas em ações que 
considerem não apenas os números de 
incidência e mortalidade ocasionadas por 
tipo de neoplasia ao longo do tempo e do 
espaço, mas que, associados a estes 
dados, construam-se estratégias de 
medicina preventiva eficientes e efetivas 
para a diminuição do número de casos. 
Vale ressaltar que a efetividade dessas 

políticas só acontecerá de forma 
satisfatória, se considerados os múltiplos 
aspectos que envolvem a percepção de 
risco de mulheres tão diversas. 
Neste sentido, a pesquisa em questão 
teve o intuito de conhecer fatores 
relacionados à percepção de risco a 
respeito do câncer de mama das 
servidoras e terceirizadas do Instituto 
Federal da Bahia - Campus Jequié. 
 
Metodologia 
 
Esta foi uma pesquisa descritiva, com 
abordagem qualitativa, visto que, a 
interpretação dos dados é de natureza 
subjetiva, pois envolve a análise de 
comportamentos, sentimentos e 
emoções permeada pela complexidade 
dos referidos elementos. Os sujeitos 
deste estudo foram às servidoras efetivas 
e terceirizadas do IFBA, Campus Jequié 
que assumem cargos de docentes, de 
técnicas administrativas em educação 
(TAE`s) ou de serviços gerais. 
Com a finalidade de investigar os 
conhecimentos das mulheres em 
questão, sobre o tema abordado, utilizou-
se como instrumento de coleta de dados 
um questionário semiestruturado com 
perguntas referentes a questões 
socioeconômicas e o nível de 
conhecimento sobre a percepção de risco 
do câncer de mama. A aplicação do 
questionário se deu, exclusivamente, a 
partir do preenchimento de um formulário 
eletrônico, no período de 17 a 21 de 
setembro de 2018.  
Para favorecer a veracidade dos dados 
coletados e, em conformidade com a 
Resolução nº 510 de 2016 que trata das 
especificidades éticas das pesquisas nas 
ciências humanas e sociais, foram 
mantidos o sigilo e anonimato destas 
mulheres. 
 
Resultados e discussão 
 
O IFBA Jequié apresenta um quadro 
atual de 38 mulheres entre servidoras 
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efetivas e terceirizadas. Destas, 24 
responderam ao questionário proposto 
nesta investigação. A grande maioria 
encontra-se em idade reprodutiva, a 
saber: entre 30 a 40 anos (70,83%), entre 
41 a 50 anos (20,83%), apenas (8, 33%) 
tinham menos de 30 anos. Destas, 
79,16% eram casadas, 8,33% 
divorciadas e 12,5% solteiras. Em relação 
ao nível de escolaridade destas 
mulheres, apenas 1 era doutora, 8 
mestras, 11 especialistas, 1 superior 
incompleto, 1 ensino médio completo, 1 
ensino fundamental incompleto. Sobre a 
renda salarial das respondentes, 41,66% 
ganhavam acima de 6 salários mínimos, 
42,85% entre 4 e 6 e 12,5% entre 1 e 3 e 
8,33% afirmaram ganhar menos de um 
salário mínimo. 
Parcela significativa das entrevistadas 
(75%) tem filhos, 79,16% amamentaram, 
sendo que 41,66% por mais de um ano. 
A prática da lactação é apontada pelo 
Word Cancer Research Fund (WCRF) e 
American Institute for cancer (AICR) 
como fator protetor convincente para a 
neoplasia maligna de mama, tanto em 
mulheres na pré-menopausa quanto na 
pós-menopausa, entretanto, ainda não há 
consenso sobre o tempo de 
amamentação que exerce esta proteção 
contra o câncer de mama (INAMURU; 
SILVEIRA. NAVES, 2011). 
Ao serem questionadas sobre se sabem 
realizar o autoexame de mama 
corretamente, 29, 16% afirmaram que 
não e 33% nunca fizeram o referido 
exame. Apenas 3 delas afirmaram 
realizar o exame com periodicidade e 2 
com a técnica adequada. Falas como: 
“faço de vez em quando, há meses em 
que esqueço, devido ao corre-corre da 
vida”; “Eventualmente, quando lembro ou 
sinto algum incômodo”, mostram que o 
estilo de vida onde a produção é 
supervalorizada, pode ser um dos fatores 
que colaborem para que a percepção de 
risco destas mulheres a respeito do 
câncer de mama seja inadequada.  

A respeito da qualidade de vida das 
servidoras e terceirizadas relacionada à 
prática de exercícios físicos e a 
alimentação, os dados apontaram para o 
seguinte cenário: 37,5% das 
entrevistadas eram sedentárias, 16, 66% 
afirmaram praticar atividade física com a 
periodicidade abaixo do mínimo 
necessário que é de 3 vezes na semana. 
Isso significa dizer que mais da metade 
não usufruía dos benefícios preventivos 
relacionados aos cânceres de um modo 
geral. Quando perguntadas se 
consideravam sua alimentação saudável, 
45,83% consideraram que sim, metade 
delas afirmou que às vezes, e apenas 
uma relatou que não se alimentava de 
forma saudável. 
 
Conclusão 
 
Considerando-se o grau de escolaridade 
e, consequentemente, o acesso à 
informação da maioria das respondentes, 
os dados são preocupantes e por que não 
dizer, surpreendentes. Deste modo, o 
resultado sugere que os fatores que 
constroem a percepção de risco das 
mulheres estudadas perpassam por 
questões complexas que vão além do 
acesso a informação, no nível de 
escolaridade e do poder aquisitivo. Várias 
pesquisas apontam que estes são fatores 
importantes, entretanto, estão longe de 
determinar a construção de uma 
percepção de risco adequada da 
neoplasia mamária. 
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Resumo: Este artigo apresenta resultados das pesquisas do PIBIC técnico realizado no Instituto 
Federal de Pernambuco Campus Recife, envolvendo o ensino através de materiais concretos, 
reutilizáveis que seriam descartados. Tais modelos foram utilizados para construção de significados da 
geometria plana e espacial abordadas no Ensino Médio, a fim de superar as deficiências presentes na 
visualização dos conceitos matemáticos. Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem foi 
enriquecido, obtendo um melhor desempenho do componente curricular abordado em sala de aula. A 
pesquisa foi desenvolvida com base nas dificuldades da abordagem clássica de situações de ensino-
aprendizagem. A nova abordagem, foi apresentada através de oficinas e as exposições de matemática 
(ExpoMAT) que contemplaram saberes didático-pedagógicos. A didática mais participativa vivenciada 
pelos discentes, através da ferramenta pedagógica experimentada, mostrou evidências que houve 
maior aprendizagem dos conteúdos ministrados da geometria espacial. 
Palavras-chave: Conceitos matemáticos; Ensino; Geometria espacial; Materiais concretos; 
Reutilizáveis. 
 

PIBIC AND LEM AS A TOOL FOR THE TEACHING OF SPATIAL GEOMETRY 
 
Abstract: This article presents results of the research of the technical PIBIC held at the Federal Institute 
of Pernambuco Campus Recife, involving the teaching through concrete, reusable materials that would 
be discarded. These models were used to construct the meanings of the flat and spatial geometry 
covered in high school, in order to overcome the deficiencies present in the visualization of mathematical 
concepts. In this way, the teaching-learning process was enriched, obtaining a better performance of 
the curriculum component approached in the classroom. The research was developed based on the 
difficulties of the classical approach of teaching-learning situations. The new approach, was presented 
through workshops and the exhibitions of mathematics (ExpoMAT) that contemplated didactic-
pedagogical know-how. The most participatory didactics experienced by the students, through the 
experimental pedagogical tool, showed evidence that there was greater learning of the contents taught 
of spatial geometry. 
Keywords: Mathematical Concepts; Teaching Spatial geometry; Concrete materials; Reusable. 
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Introdução 
 
É notável o papel da matemática e a 
aplicação da ciência desde os primórdios 
da humanidade até os dias atuais. 
Podemos assim, refletir sobre a 
importância e o significado desta ciência 
na sociedade contemporânea que está 
em constantes avanços. Em 
consequência, o temor à ciência tem sido 
difundido por gerações, persistindo no 
ambiente escolar durante décadas, tendo 
como base a crença de um conhecimento 
de difícil assimilação que é alcançável por 
poucos. Pela peculiaridade de um ensino 
tradicional aos conteúdos ensinados no 
ensino fundamental e médio, 
desprezando conhecimento 
historicamente construído num dado 
contexto, sendo necessário: 
Formas de desmistificar esta ciência com 
abordagens diferenciadas de ensino que 
busquem incentivar e envolver os/as 
estudantes na construção das atividades 
didáticas para facilitar sua compreensão 
no processo de aquisição do 
conhecimento e a relação deste com a 
vida hodierna, proporcionando assim 
mais sentido sobre o que se ensina e se 
apreende. (CAVALCANTI, 2014, p.1) 
O estudo da Geometria espacial traz 
consigo dificuldades para os alunos na 
sua assimilação perante a necessidade 
de uma visualização tridimensional das 
formas geométricas, sendo necessário o 
uso de recursos alternativos para o seu 
entendimento. Os usos dos materiais 
concretos são facilitadores importantes 
como instrumentos de aprendizagem 
mediante ao ensino, permitindo a 
integração entre os alunos e a sua 
compreensão referente ao assunto 
abordado.  
Como a prática do Projeto de Pesquisa “O 
Laboratório de Ensino de Matemática - 
LEM” é proporcionar conteúdos e 
métodos inovadores de ensino-
aprendizagem, permitindo ao docente a 
experimentação de ferramentas didáticas 
que viabilizem novas construções de 

saberes. Foram verificados, discutidos e 
produzido materiais concretos a partir de 
insumos reutilizáveis que contribuíram 
para o aprendizado dos discentes de 
maneira mais significativa, além das 
reflexões pela dimensão lúdica estudada. 
 
Metodologia 
 
A aplicação da metodologia, por meio das 
experiências didáticas, foi dividida em 3 
momentos: a pesquisa dos materiais 
concretos e construção dos sólidos 
geométricos; registro e percepção destes 
materiais; e a exposição final para 
apreciação (ExpoMAT). 
Definido como primeiro momento os 
discentes tiveram o primeiro contato com 
o material da montagem dos sólidos 
geométricos, aplicando os seus 
aprendizados em sala de aula na 
confecção das estruturas dos modelos 
propostos. Utilizando marcadores para 
quadros brancos iguais como unidade 
medida e base na construção das arestas 
dos polígonos regulares, os vértices 
foram definidos através das esferas de 
isopor previamente furadas com a 
angulação interna predefinida para 
melhor encaixe, com auxílio da cola 
quente (silicone) para reforçar a fixação 
das arestas com os vértices. 
No segundo momento, a etapa essencial, 
após a construção dos sólidos os 
discentes fizeram suas observações que 
diferenciaram e classificaram os sólidos 
com os conceitos aprendidos 
anteriormente em sala de aula, facilitando 
a compreensão com a experimentação 
da teoria com a prática. 
E por fim, no terceiro momento os 
estudantes apresentaram os sólidos 
produzidos por ela na Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia do IFPE. 
 
Resultados e discussão 
 
Os resultados obtidos a partir dos 
desdobramentos da pesquisa realizada, 
com a participação dos alunos do ensino 
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médio integrado do IFPE - Campus 
Recife na disciplina de Matemática, 
mostraram que o uso dos recursos 

didáticos concretos contribuiu para um 
melhor aproveitamento da disciplina. 

 

 
Tabela 1: Rendimento dos alunos do nível Médio nas turmas de Matemática III ministradas pela Prof.ª 

Dra. Lialda Cavalcanti entre os semestres de 2017.2 e 2018.1 

 
Fonte: Autor 

 
 

Gráfico 2 – Porcentagem de aprovações dos 
discentes entre 2017.2 e 2018.1

 
Fonte: Autor 

 
Conclusão 
 
Através do uso dos materiais 
manipuláveis, o processo do ensino-
aprendizagem é transformado com a 
experimentação da teoria com a prática, 
desenvolvendo diferentes formas do 
saber pela percepção e criação de novas 
conjecturas e modelos de pensamentos 
baseados nas experiências que o aluno 
consegue absorver a partir de atividades 
abordadas, resultando de forma mais 
efetiva do ambiente de estudo, colocando 
o aluno junto ao docente, como 
protagonista do seu processo de 
aprendizado. 
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Resumo: Este trabalho tem objetivo principal medir o Shopping Center Cidade Babilônia, o qual foi 
abandonado por motivos de faltas de recursos, problemas na construção, falta de espaço, etc. Para 
tanto, utilizou-se conhecimentos de matemáticas, especificamente relações trigonométricas no 
triângulo retângulo e o Teorema de Tales, e conhecimentos de física (Movimento retilíneo 
uniformemente variado para corpos em queda livre). 
Palavras-chave: Shopping Center Cidade Babilônia; Relações Trigonométricas; Teorema de Tales; 
Física. 
 

USING MATHEMATICAL KNOWLEDGE TO MEASURE SHOPPING CITY 
BABYLON 

 
Abstract: This work has as main objective to measure Shopping Center City Babylon, which was 
abandoned due to lack of funds, problems in construction, lack of space, etc. For that, we used 
mathematical knowledge, specifically trigonometric relations in the triangle rectangle and the Theorem 
of Tales, and knowledge of physics (uniformly varied rectilinear motion for bodies in free fall). 
Keywords: Shopping Center City Babylon; Trigonometric relations; Theorem of Tales; Physics. 
 

Introdução 
 
Muitas vezes os alunos estudam os 
assuntos de matemática pensando como 
ela vem a ser útil no dia a dia. Neste 
sentido é apresentada uma proposta 
diferente de como utilizar essa ciência 
para medir a altura de um prédio. Que no 
caso foi o Shopping Center Cidade 
Babilônia, criado inicialmente para ser o 
primeiro shopping da cidade de Jequié, 
porém houve falta de verbas, pouco 
espaço, e o lugar foi condenado e acabou 
virando depósito de lixo e de consumo de 
drogas.  
Para medir a altura do prédio utilizou-se, 
três métodos diferentes, a saber: Relação 
trigonométrica no triângulo retângulo, 
Equação Horária do Movimento 
Uniformemente Variado – MRUV e o 
Teorema de Tales.  
A trigonometria (do grego trigōnon 
"triângulo" + metron "medida") é um ramo 
da matemática que estuda as relações 
entre os comprimentos de dois lados de 
um triângulo retângulo para os diferentes 

valores de um dos seus ângulos agudos. 
O triângulo retângulo é um tipo de 
triângulo que possui um ângulo reto, ou 
seja, um ângulo igual a 90 graus. Existe 
uma importante relação nele, o teorema 
de Pitágoras, que afirma que o quadrado 
da hipotenusa é igual à soma dos 

quadrados dos catetos, isto é, a² = b² +
c², onde a representa hipotenusa, b e c 
representam os catetos, conforme figura 
abaixo: 

 

 
Figura 1: Triângulo retângulo 

 

Dependendo do ângulo considerado, os 
catetos podem ser classificados em 
cateto oposto (oposto ao ângulo) ou 
cateto adjacente (adjacente ao ângulo). A 
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partir desses elementos se define as 
relações seno, cosseno e tangente. O 
seno é a razão entre a medida do cateto 
oposto (CO) e a hipotenusa (H), ou seja, 

sen α =
CO

H
 

Cosseno é a razão entre a medida do 
cateto adjacente (CA) e a hipotenusa (H), 
isto é: 

cos 𝛼 =  
CA

H
 

A tangente é a única que não utiliza a 
medida da hipotenusa, é definida como a 
razão entre cateto oposto (CO) e o cateto 
adjacente (CA), sendo representada pela 
fórmula: 

tan α =
CO

CA
 

(FREITAS, Eduardo. Mundo educação) 
Para nossos cálculos utilizamos também 
a Equação Horária do Movimento 
Uniformemente Variado - MRUV, dada 
por: 

d = vo ∗ t =
a ∗ t2

2
 

Equação 1 

Onde d representa a distância, v0 
representa a velocidade inicial do objeto 

e a é a aceleração. 
Também se utilizou o teorema de tales 
que afirma que quando duas retas 
transversais cortam um feixe de retas 
paralelas, as medidas dos segmentos 
delimitados nas transversais são 
proporcionais, matematicamente, temos: 

H

h
=

S

s
 

Equação 2 
 

Onde H é altura do prédio, h é a altura do 
objeto tomado como referência (teodolito 

caseiro), S é o tamanho da sombra do 

prédio e s é o tamanho da sombra do 
objeto referencial. (ARTUSO, Alysson 
Ramos; Wrublewski, Marlon.) 
 
Metodologia 
 
Para descobrir a altura do shopping 
estudou-se as relações trigonométricas e 
se aplicou a equação: 

tan α =
CO

CA
 

Onde o cateto oposto corresponde à 
altura do shopping e o cateto adjacente 
corresponde a distância do teodolito até a 
parede do shopping. 
O teodolito é um instrumento de precisão 
óptico que mensura ângulos verticais e 
horizontais, aplicado em diversos setores 
como na navegação, na construção civil, 
na agricultura e na meteorologia. 
Para medição dos ângulos foi feito um 
teodolito caseiro pelos próprios alunos 
autores, utilizando: um cabo de vassoura 
de um metro, um canudo e um 
transferidor. Para ser montado o 
teodolito, foi fixado o transferidor no cabo 
de vassoura e colocado o canudo no 
meio do transferidor, formando um ângulo 
de zero graus. 
Mediu-se a distância do teodolito até a 
parede do shopping e utilizando-se a 
tangente do ângulo obtido ao observar o 
topo do prédio, como mostrado na Figura 
2, calculou-se a altura do mesmo 
utilizando a fórmula da tangente.  

 

 
Figura 2: Medição ângulo formado pelo chão e o 

campo de visão do observador. 
 

Para constatar que o valor representa a 
distância, aplicou-se um segundo método 
com a Equação Horária do Movimento 
Uniformemente Variado (Equação 1). 
Para tanto um dos componentes do grupo 
subiu ao topo do shopping e lançou uma 
pedra e um outro cronometrou o tempo 
até o momento que a pedra atingiu o chão 
e, desta forma, calculou-se a altura do 
prédio utilizando a Equação Horária do 
Movimento Uniformemente Variado.  
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Como último método, utilizou-se o 
Teorema de Tales (Equação 2), para isso 
foi utilizado como suporte, novamente, o 
teodolito caseiro feito com madeira. Foi 
medido a sombra e a altura do teodolito e 
a sombra do shopping e utilizando o 
Teorema de Tales encontrou-se a altura 
do shopping.  
 
Resultados e discussão 
 
Conforme exposto anteriormente foi 
utilizado três métodos para calcular a 
altura do prédio: utilizando a relação 

trigonométrica da tangente (tan α =
CO

H
), a 

equação horária do movimento (equação 
1) e o Teorema de Tales (equação 2). 
Os cálculos utilizando a tangente para 

encontrar a altura h do prédio foram: 

tan tan 60° =
CO

10
⇒ C. O = 10 ∗ √3 ⇒ C. O

= 10 ∗ 1,73 ⇒ C. O = 17,0 
Daí temos que h = 17,3 + 1 ⇒ h =
18,03 metros. 
Portanto, o prédio tem aproximadamente 
18 metros de comprimento. 
Posteriormente um dos componentes do 
grupo subiu ao topo do edifício e lançou 

uma pedra, esta levou 1,92 segundo para 
atingir o solo. 
Depois aplicou-se a fórmula da equação 
horária do movimento uniformemente 
variado: 

d = 0 ∗ 1,92 +
9,8(1,2)2

2
 

d =
9,8 ∗ 3,6864

2
⇒ = 18,336 

É importante ressaltar que existe uma 
pequena margem de erro na medição do 
tempo, dado o fato de não ser possível 
calcular com 100% de exatidão os 
milissegundos que a pedra levou para 
chegar ao chão, além disso deve-se levar 
em conta a resistência do ar, que não 
pode ser desconsiderada. 
Como a aceleração foi a gravidade 
adotou-se o valor de 9,8m/s². Por este 
método também se constata que da 
construção é de aproximadamente 18 
metros. 

O último método a ser usado foi o 
Teorema de Tales, levando em 
consideração que H representa a altura 
do prédio, a sombra do prédio obtida foi 

de S = 16,15m, a altura do referencial 
(teodolito + apoio) medida foi de h =
0,89m e a sombra do objeto referencial 
s = 0,76m , calculou-se a altura H do 
prédio da seguinte forma: 

H

16,15
=

0,89

0,76
⇒ 0,76H = 14,3735 ⇒ H

=
14,3735

0,76
 ⇒ H = 18,9125 

Logo, pelo Teorema de Tales, temos 
também que altura do prédio está 
próxima do que foi calculado pelos 
demais métodos, com pequenos erros de 
aproximação. 
 
Conclusão 
 
Conclui-se que a matemática pode para 
diversas finalidades, se complementando 
em todas, uma vez que há vários cálculos 
diferentes, que utilizam métodos e 
ferramentas distintas chegando a o 
mesmo resultado. Desta forma, o que se 
observa é que a matemática de fato está 
em tudo, pois por meio da elaboração do 
trabalho foi possível compreender os 
diferentes usos que se pode fazer da 
matemática e sua presença no cotidiano 
das pessoas, assim como sua 
importância na construção de prédios e 
para o avanço das ciências exatas.  
Nesse contexto, o presente estudo serviu 
como incentivo a dinâmicas educativas 
que possibilitam uma aprendizagem 
interdisciplinar e que levam estudantes a 
se interessarem pelas ciências exatas e 
as compreenderem sobre uma nova 
ótica. Conclui-se que por meio da 
utilização de materiais simples é possível 
exercitar o “saber matemático”, em que 
se junta conhecimentos práticos com o 
teórico.  
O teorema de Tales e a Equação Horária 
do Movimento Uniformemente Variado, 
ambos utilizados no trabalho, inter-
relacionaram-se com a trigonometria ao 
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permitirem que se chegasse ao mesmo 
resultado. A primeira vez em que se 
utilizou o teorema de Tales foi através da 
observação da sombra de uma pirâmide. 
A partir disso, o matemático e filósofo, 
Tales de Mileto, conseguiu calcular a 
altura da pirâmide Quéops, no Egito, com 
base na sombra que ela projetava 
(Miranda, Danielle, 2018) Mais de um 
milênio depois sua fórmula continua a ser 
uma forma de medir edifícios, mostrando 
como estudos visionários podem se 
tornar atemporais.  
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Resumo: Essa pesquisa foi realizada com o propósito de se aplicar o conhecimento teórico obtido em 
sala aula a uma situação prática de controle de qualidade de alimentos, especificamente o vinagre. 
Para tanto, os estudantes envolvidos tiveram que fazer um estudo mais aprofundado sobre as reações 
de neutralização ácido-base para fundamentação dos resultados obtidos. Os resultados mostraram que 
é possível trabalhar a temática de forma que ela atue como uma ferramenta auxiliar no processo de 
ensino-aprendizagem na matriz curricular de Química. Mesmo os resultados não sendo conclusivos, 
sugere-se que as amostras estão dentro do padrão de qualidade estabelecidos na legislação brasileira, 
visto que todo o procedimento de análise foi pautado nas boas de laboratório. 
Palavras-chave: Ensino de Química; neutralização ácido base; análise de alimentos. 
 

DETERMINATION OF THE ACETIC ACID CONTENT IN SOME SAMPLE OF 
VINEGAR CONSUMED IN JEQUIÉ/BA 

 
Abstract: This research was carried out with the purpose of applying the theoretical knowledge obtained 
in the classroom to a practical situation of quality control of foods, specifically vinegar. In order to do so, 
the students involved had to carry out a more in-depth study on acid-base neutralization reactions to 
substantiate the results obtained. The results showed that it is possible to work on the subject in such a 
way that it acts as an auxiliary tool of the teaching-learning process in the curricular matrix of Chemistry. 
Even the results are not conclusive, it is suggested that the samples are within the quality standard 
established in the Brazilian legislation, since all the analysis procedure was based on the good 
laboratory. 
Keywords: Chemistry teaching; acid-base neutralization; food analysis 
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Introdução 
 
Dentro do conteúdo programático da 
disciplina de Química do segundo ano do 
ensino médio é feito um estudo sobre as 
reações de neutralização ácido-base, 
onde discutimos suas ocorrências, 
implicações e aplicações no cotidiano. 
Uma das possibilidades de aplicação 
dessas reações é na técnica conhecida 
como volumetria (titulação) ácido-base, 
utilizada para análise do controle de 
qualidade de alguns alimentos, a 
exemplo do vinagre. Muito utilizados na 
gastronomia, os vinagres de uso 
culinários podem ter uma infinidade de 
funções além da anterior como 
eliminação de cheiro, limpeza e até para 
dar brilho ao cabelo (ANAV, 2010). Eles 
possuem em sua composição níveis de 
concentração entre 4 e 6% de ácido 
acético (CH3COOH), também conhecido 
como ácido etanoico, em baixas 
concentrações ele não traz riscos à 
saúde já que se trata de um ácido fraco 
(MAPA, 2012). Desta forma, surgiu a 
ideia de se associar o conteúdo teórico 
estudado em sala de aula a uma ação 
prática, como uma ferramenta auxiliar de 
aprendizagem. O trabalho consiste na 
avaliação dos percentuais de ácido 
acético de algumas marcas de vinagre 
comercializadas no município de Jequié-
BA, a fim de verificar se estão dentro dos 
limites estabelecidos pela legislação 
brasileira, que estabelece que todo 
vinagre vendido no país deve conter no 
mínimo 40 gramas de ácido acético por 
litro de solução, o que corresponde a 
4g/100 ml de solução, ou seja, 4% m/v 
(MAPA, 2012). 
 
Metodologia 
 
Para a determinação do teor de ácido 
acético foi utilizada a técnica da 
volumetria de neutralização 
recomendada pelo Instituo Adolfo Lutz 
(2008), também conhecida como 
titulação ácido-base, onde a amostra foi 

titulada com uma solução previamente 
preparada de hidróxido de sódio (NaOH) 
a 1,0 mol/L, vale ressaltar que devido a 
questões operacionais não foi possível 
fazer a padronização prévia da solução 
titulante. Foram analisadas três marcas 
distintas do produto, todas submetidas a 
testes em triplicatas. Para fins de 
identificação as amostras ainda lacradas 
foram identificadas com os códigos M1, 
M2 e F1, sendo M1 e F1 de álcool e M2 
de vinho tinto. 
Durante os testes foram realizados os 
seguintes procedimentos: com uma 
pipeta foi retirado 5ml de cada amostra de 
vinagre, que foi transferido para um 
erlenmeyer e em seguida adicionado 
quatro gotas de fenolftaleína como 
indicador ácido-base; na sequencia o 
material foi titulado com uma solução de 
NaOH até o momento em que houve a 
mudança de cor do indicador, sinalizando 
que todo ácido presente na amostra fora 
neutralizado.  
 
Resultados e Discussão 
 
De acordo com os dados exibidos na 
Tabela 1, as amostras de vinagre 
analisadas apresentaram concentrações 
percentuais de ácido acético próximas 
4%, ou seja, estão dentro dos parâmetros 
estabelecidos pela legislação brasileira. 
Entretanto, os resultados obtidos não são 
conclusivos visto que a solução de NaOH 
não foi testada anteriormente para 
verificar sua concentração real.  

 
Tabela 1 – Concentrações de ácido acético 

encontrada nas amostras 

AMOSTRAS M1 M2 F1 

Volume do 
titulado 

14,54 
ml 

12,27mL 13,5mL 

Concentração 
(m/v) 

3,78% 4,48% 4,07% 

 

Considerando os aspectos de 
aprendizagem, observou-se que os 
envolvidos passaram a ter mais domínio 
sobre o tema, visto tiveram que realizar 
pesquisa bibliográfica e cálculos de 
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volumetria para fundamentar os 
resultados obtidos. 
 
Conclusão 
 
Pode-se concluir que é possível trabalhar 
de forma prática a temática das análises 
volumétricas associadas ao controle de 
qualidade de certos produtos 
alimentícios, funcionando como uma 
ferramenta auxiliar do processo de 
ensino-aprendizagem na matriz curricular 
de Química. Mesmo considerando que os 
resultados dos testes analíticos não 
foram conclusivos, sugere-se que as 
amostras estão dentro do padrão de 
qualidade estabelecidos na legislação 
brasileira, visto que todo o procedimento 
de análise foi pautado nas boas práticas 
de laboratório. 
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Resumo: A água é de extrema importância para a sobrevivência das pessoas, desta forma, faz-se 
necessário um controle rigoroso sobre seus padrões de potabilidade a fim de evitar possíveis problemas 
de saúde em seus consumidores. Assim, este trabalho surgiu da necessidade de se verificar a 
qualidade da água disponível nos bebedouros do IFBA/ Jequié, para tanto foram realizadas coletas em 
diferentes estações do ano para avaliação dos dados de pH, salinidade, condutividade e oxigênio 
dissolvido. Foi possível perceber que em determinados períodos do ano, a água sofre variações em 
seus parâmetros físico-químicos que podem afetar a sua qualidade para consumo, por este motivo o 
monitoramento constante da água, a manutenção dos reservatórios e bebedouros são de grande 
importância no controle da qualidade da água potável. 
Palavras-chave: Qualidade da água; Parâmetros físico-químicos; Saúde pública. 
 

MONITORING OF PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF IFBA / JEQUIÉ 
DRINKING WATER 

 
Abstract: Water is of extreme importance for the survival of people, in this way, strict control over their 
drinking standards is necessary in order to avoid possible health problems in their consumers. Thus, 
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this work arose from the need to verify the water quality of the IFBA / Jequié drinking fountains, for which 
data were collected in different seasons to evaluate the pH, salinity, conductivity and dissolved oxygen 
data. It was possible to notice that in certain periods of the year, the water undergoes variations in its 
physical-chemical parameters that can affect its quality for consumption, for this reason the constant 
monitoring of the water, the maintenance of the reservoirs and water fountains are of great importance 
in the control the quality of drinking water. 
Keywords: Water quality; Physicochemical parameters; Public health. 
 

Introdução 
 
A água é a substância inorgânica mais 
abundante na Terra, mas apenas 3,5% 
dessa água é doce e indicada para 
consumo. Entretanto, nem toda água 
doce pode ser consumida pelos 
humanos, apenas 0,02% é retirada dos 
rios para abastecer cidades. 
O corpo humano dispõe de uma 
quantidade média de 70% de água. O uso 
contínuo de uma água fora dos 
parâmetros necessários para um bom 
rendimento dos órgãos pode ter grande 
influência na saúde das pessoas, 
podendo desencadear doenças como 
giardíase, salmonela entre outras.  
Alguns parâmetros físico-químicos são 
importantes para aferir a qualidade da 
água potável consumida pela população, 
em especial o pH, condutividade, 
salinidade e oxigênio dissolvido (OD). 
Desse modo, este projeto surgiu da 
necessidade de se monitorar a qualidade 
da água consumida pela comunidade 
acadêmica do IFBA/Jequié durante as 
quatro estações do ano para saber se 
está ocorrendo alguma variação sazonal 
nos seus parâmetros. Os dados obtidos 
na primeira etapa do projeto foram 
apresentados no VII Encontro de Química 
da Bahia, na ocasião foi constatado que 
apenas o parâmetro OD de uma amostra 
estava fora dos padrões estabelecidos 
pela legislação brasileira (Miranda, et al., 
2016), o fato foi comunicado aos gestores 
da época, a troca do filtro do bebedouro 
correspondente foi suficiente para 
resolver o problema. Neste trabalho, foi 
dado seguimento às analises iniciadas 
em 2016 como uma proposta de 
monitoramento constante da água 
disponível nos bebedouros de nosso 
Campos. 

 
Metodologia 
 
Para a realização do presente trabalho, 
utilizou-se um medidor de água 
multiparâmetros da marca Bante 
Instruments modelo 900P, certificado 
nacionalmente e previamente calibrado. 
A qualidade da água dos bebedouros foi 
definida em conformidade com os 
padrões estabelecidos na Portaria 
Ministerial nº 2.914, de 12 de dezembro 
de 2011. As análises foram feitas no 
outono, inverno e verão de 2017. 
 
Resultados e discussões 
 
Nas análises, observou-se que o pH 
médio das amostras foi de 7,5. A 
salinidade teve a média de 0,3 PSU. Os 
resultados do parâmetro que indica o 
peso total dos constituintes minerais 
presentes na água por unidade de 
volume (TDS), apresentou um valor 
médio de 25,56 mg.L-1. O parâmetro que 
mais se alterou ao longo das estações foi 
o OD, que teve variação de 10,8 para 3,9 
nas análises. Na primeira análise 
realizada, foi constatado que os 
parâmetros de qualidade da água 
estavam dentro dos limites exigidos, 
exceto, o oxigênio dissolvido que se 
encontrava cinco vezes acima do 
encontrado no ano anterior. Os dados da 
segunda etapa das análises, mostraram 
que o oxigênio dissolvido ainda estava 
muito acima dos limites exigidos. 
Todavia, não foi apenas esse parâmetro 
que ultrapassou os limites, mas também 
a salinidade e a condutividade; 
consequência da alta concentração de 
sais minerais e de íons dissolvidos na 
água. Na terceira e última fase de 
análises, os resultados mostraram que o 
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problema referente ao OD encontrado 
nas outras etapas fora superado, 
certamente devido à manutenção e/ou 
troca dos elementos filtrantes dos 
bebedouros analisados. 
 
Conclusão 
 
Foi possível perceber que em 
determinados períodos do ano, a água 
sofre variações em seus parâmetros 
físico-químicos, mudanças estas que 
podem estar relacionadas a diversos 
fatores tais como o clima na estação do 
ano, a qualidade da água que chega nos 
reservatórios, manutenção e limpeza dos 
reservatórios e bebedouros, etc. O 
monitoramento constante da água é um 
importante aliado na manutenção da sua 
qualidade, desta forma, faz-se necessário 
que este projeto seja mantido no campus. 
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Resumo: A sociedade atual, tem desmerecido o sistema de cotas, o que provoca de forma direta a 
sustentação da falta de oportunidades para as pessoas evidentemente desfavorecidas, principalmente 
indivíduos que estudam na rede pública de educação. Alguns acabam sofrendo mais para ingressar 
em uma futura faculdade, pois no percurso surgem questões como: gravidez precoce, abandono de 
pais e/ou responsáveis, muitos têm a necessidade de contribuir com o sustento da renda familiar, 
situações que muitas vezes podem acabar comprometendo seu desempenho e rendimento escolar. 
Nessas situações estão principalmente jovens negros que encontram dificuldades ao longo de sua 
trajetória, grande parte desses jovens são periféricos, marginalizados, desfavorecidos e enfrentam 
diversos preconceitos atribuídos às suas características físicas. Ao realizar pesquisas na cidade de 
Jequié que embasam estas questões, tornou-se necessário este estudo que tem como finalidade 
possibilitar uma melhor visão sobre a temática e alertar às pessoas sobre a importância do sistema de 
cotas. 
Palavras-chave: Cota; Educação; Gênero; Jequié. 
 

THE TRUTH ABOUT QUOTAS 
 
Abstract: The current society has de-merited the quota system, which directly provokes the support of 
the lack of opportunities for people who are obviously disadvantaged. Individuals who study in the public 
education network, including women, end up suffering more to enter a future college, for reasons such 
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as: early pregnancy, use of drugs, abandonment of parents and / or guardians, many have the need to 
contribute with the support of family income, which can often end up compromising their performance 
and school performance. In these situations are mainly young blacks who find difficulties throughout 
their trajectory, since a great part of these young people are peripheral, marginalized, disadvantaged, 
that face diverse prejudices attributed to their physical characteristics. When doing research in the city 
of Jequié that support these issues, it became necessary this study that aims to alert people about the 
importance of the quota system. 
Keywords: Quota; Education; Genre; Jequié. 
 

Introdução 
 
Nos dias de hoje, muitos jovens 
desfavorecidos por estarem à margem da 
sociedade utilizam o sistema de cotas 
para ingressar em uma Universidade. A 
lei de número 12.711/2012 possibilita que 
esses jovens estejam nivelados com 
outros que são privilegiados por conta do 
seu nível social ou até mesmo pelo seu 
tom de pele. Porém muitas pessoas 
menosprezam esse sistema por acharem 
que é um “privilégio” desnecessário e 
usam de argumentos onde todos são 
iguais quando, na verdade, alguns são 
mais possibilitados socialmente de 
garantir seus estudos e formação do que 
outros. Mas, como já afirmou Martin 
Luther King, anos atrás, “a injustiça em 
qualquer lugar é uma ameaçada à justiça 
em todo o lugar” e aquele que despreza 
as cotas está fortificando de forma direta 
a injustiça e a discriminação social. Em 
decorrência disso nos questionamos 
sobre a aceitação, funcionalidade e 
utilização do sistema de cotas na cidade 
de Jequié? Nossa pesquisa objetiva 
possibilitar uma melhor visão sobre essa 
temática e alertar a comunidade 
jequieense sobre a importância do 
sistema de cotas. 
 
Metodologia 
 
Foi elaborada uma pesquisa em 100 
casas para agrupar as informações desse 
estudo. Tendo consciência da 
necessidade de um recorte na área 
pesquisada escolhemos o condomínio 
Vivendas do Bosque, no bairro 
Jequiezinho, cidade de Jequié, como 
objeto de pesquisa. Para conseguir as 
informações foram feitos 

questionamentos aos moradores, tais 
como: Qual o seu nível de escolaridade? 
Qual sua renda familiar? Você considera 
as cotas sociais importantes? Ao coletar 
todos os dados e agrupá-los, foram feitos 
gráficos e análises para que pudéssemos 
ver e entender as diferenças e assim 
pudéssemos alcançar o objetivo do 
projeto. 
 
Resultados e discussão 
 
A pesquisa e o levantamento de dados 
sinalizam que muitas das pessoas 
entrevistadas, eram cotistas ou que já 
utilizaram no processo seletivo as cotas 
durante o percurso educativo, muitas 
tiveram que ajudar na renda familiar 
quando cursavam o Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e Superior, não podendo se 
dedicar exclusivamente aos estudos. 
Através dos dados coletados é possível 
comprovar que as cotas raciais são 
imprescindíveis para garantir um 
equilíbrio educacional entre todos os 
jovens, como é dito na música da cantora 
Bia Ferreira: “Experimenta nascer preto, 
pobre na comunidade cê vai ver como 
são diferentes as oportunidades” (Cota 
não é esmola, 2017) que denuncia as 
dificuldades das camadas sociais 
historicamente desfavorecidas.  
De acordo com Cruvinel (2017. p. 1), 
"Cotas são instrumentos de justiça social 
para o ingresso no Ensino Superior e 
visam diminuir a insondável dívida da 
sociedade para com os negros", a partir 
dessa afirmação, podemos ver que o 
sistema de cotas não diz respeito a 
facilidade para entrar em universidades, 
mas sim a condição de ter uma chance de 
concorrer em níveis de paridade, uma vez 
que alguns não tiveram o mesmo ensino 
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que as pessoas brancas ricas da 
sociedade. Esse aspecto também é 
abordado na revista Retrato das 
Desigualdades de Gênero e Raça (2011. 
p. 8),  
“As desigualdades de gênero e raça são 
estruturantes da desigualdade social 
brasileira. Não há, nesta afirmação, 
qualquer novidade ou qualquer conteúdo 
que já não tenha sido insistentemente 
evidenciado pela sociedade civil 
organizada e, em especial, pelos 
movimentos negro, feminista e de 
mulheres, ao longo das últimas décadas. 
Inúmeras são as denúncias que apontam 
para as piores condições de vida de 
mulheres e negros, para as barreiras à 
participação igualitária em diversos 
campos da vida social e para as 
consequências que estas desigualdades 
e discriminações produzem não apenas 
para estes grupos específicos, mas para 
a sociedade como um todo” 
Essa denúncia da revista Desigualdades 
e a pesquisa de campo aplicada no 
condomínio Vivendas do Bosque nos 
mostra mais uma vez que o sofrimento 
das minorias sociais é real, são inúmeras 
as dificuldades, falta de oportunidades e 
nos mostra também que as cotas 
viabilizam novas oportunidades, para que 
mulheres, negros e pobres conquistem o 
seu lugar na sociedade e consigam o 
reconhecimento do seu espaço cada vez 
mais. 
 
Conclusão 
 
A pesquisa retrata que o 
desenvolvimento do sistema de cotas 
para alunos da rede de educação pública 
não está atrelado ao nível de 
desenvolvimento da inteligência, mas sim 
à uma educação desfavorecida por sua 
condição financeira (que também está 
atrelada ao seu tempo disponível, já que, 

alguns jovens trabalham e estudam ao 
mesmo tempo para manter a si e sua 
família), à etnia, ao gênero, entre outros 
aspectos.  
Os dados e pesquisas apontaram para 
um percentual aceitável da utilização das 
cotas pelas pessoas entrevistadas no 
condomínio Vivenda do Bosque e foi 
possível perceber também que adentrar 
as Universidades por cotas, não 
desmerece o aprendizado e 
conhecimento dos cotistas, na verdade 
repara uma situação de privilégios, onde 
a concorrência desleal e excludente, via 
seleção sem direito a cotas para vagas 
em Universidades é amenizada.  
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Resumo: O Instituto Federal da Bahia, Campus Jequié, desenvolve anualmente a Semana Nacional 
de Educação, Ciência e Tecnologia (SECITEC). O evento está na quinta edição e apresenta 
produtividade científica crescente, com diversos trabalhos desenvolvidos por discentes. Esse estudo 
objetiva verificar, a partir da percepção dos egressos, em que medida a SECITEC contribuiu no 
processo da Iniciação Científica na Educação Profissional e Tecnológica. Discute ainda as implicações 
da participação ativa na SECITEC sobre a vida acadêmica desse grupo específico, no contexto do 
ensino superior. Trata-se de uma pesquisa de levantamento qualiquantitativo que teve fonte de dados 
primários questionários respondidos por ex-alunos que apresentaram e publicaram trabalhos em 
diferentes edições do evento. Constatou-se que a Semana Nacional de Educação, Ciência e Tecnologia 
possui potencial satisfatório, fomentador e formador da Iniciação Científica no ensino profissionalizante 
e sua expressividade se prolonga para além desse contexto, fazendo-se notar positivamente na vida 
acadêmica dos egressos.  
Palavras-chave: Iniciação Científica; Educação Profissional e Tecnológica; Egressos; Percepção. 
 
Abstract: The Federal Institute of Bahia, Campus Jequié, annually develops the National Education, 
Science and Technology Week (SECITEC). The event is in the fifth edition and presents increasing 
scientific productivity, with several works developed by students. This study aims to verify, from the 
perception of the graduates, to what extent SECITEC contributed in the process of Scientific Initiation 
in Vocational and Technological Education. It also discusses the implications of the active participation 
in SECITEC on the academic life of this specific group, in the context of higher education. It is a 
qualitative research survey that had primary data source questionnaires answered by alumni who 
presented and published papers in different editions of the event. It was verified that the National Week 
of Education, Science and Technology has satisfactory potential, fomentador and formaador of the 
Scientific Initiation in the professional education and its expressivity extends beyond this context, being 
made to notice positively in the academic life of the graduates. 
Keywords: Scientific research; Professional education; Egresses; Perception. 
 

Introdução 
 
O Instituto Federal da Bahia, Campus 
Jequié, desenvolve anualmente a 
Semana Nacional de Educação, Ciência 
e Tecnologia (SECITEC). Essa, se 
caracteriza como uma oportunidade para 
muitos alunos estabelecer um primeiro 
contato com procedimentos do saber 
científico. O evento está na quinta edição 
e apresenta produtividade científica 
crescente, com diversos trabalhos 
desenvolvidos por discentes sob 
orientação dos docentes do campus. 
Também é ascendente o número de 
trabalhos recebidos de outras instituições 
de ensino superior.  

A SECITEC é um evento de caráter 
técnico-científico voltado para a geração, 
a divulgação e a difusão da ciência e da 
tecnologia, tendo como objetivo estimular 
a produção e a Iniciação Científica (IC) e 
fomentar o diálogo em relação às 
implicações sociais da Ciência, sempre 
abordando temas que relacionam a 
ciência e a sociedade (IFBA, 2014). 
Nessa perspectiva, a Iniciação Científica 
pode ser uma forma de nortear e 
estimular o aluno a desenvolver 
estratégias para buscar seu 
conhecimento fazendo uso do método 
científico. Assim, também precisa ser 
pensada no contexto do ensino 
médio/técnico/tecnológico, utilizando o 
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método científico como pilar estrutural, 
proporcionando ao aluno uma 
experiência prévia sobre o ensino 
universitário, capacitando-o para 
construir seus conhecimentos de maneira 
mais independente e autônoma (HECK et 
al., 2012). 
A Iniciação Científica está expressa nas 
diretrizes do Instituto Federal da Bahia, 
com marco legal delineado no Regimento 
Geral da Instituição e também se faz 
presente através do seu Regulamento 
Geral do Programa Institucional de 
Iniciação Científica e Tecnológica. Esse 
estudo objetiva verificar, a partir da 
percepção dos egressos, em que medida 
a SECITEC contribui no processo da 
Iniciação Científica na Educação 
Profissional e Tecnológica. Além disso, 
investiga as implicações da participação 
ativa na SECITEC sobre a vida 
acadêmica desse grupo específico, no 
contexto do ensino superior. 
 
Metodologia 
 
A abordagem do presente estudo centra-
se na percepção dos principais sujeitos 
implicados no processo de Iniciação 
Científica, qual seja os alunos egressos 
dos cursos Técnicos Integrados em 
Eletromecânica e Informática que 
desenvolveram projetos de pesquisa e 
experimentos científicos os quais foram 
apresentados e publicados nos cadernos 
de resumos (Anais) da Semana de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
(SECITEC) do Instituto Federal da Bahia, 
campus de Jequié. Trata-se, portanto, de 
uma pesquisa de caráter descritivo que 
procura desenvolver uma análise 
qualiquantitativa embasada no 
levantamento de informações obtidas a 
partir da aplicação de questionário aos 
egressos do IFBA, campus Jequié (2014-
2017), que estão atualmente cursando 
graduação em outras instituições. O 
questionário, principal fonte de dados 
primários, foi aplicado de forma virtual, 
contendo onze questões, sendo 10 

objetivas e uma discursiva. Inicialmente, 
realizou-se um levantamento no sentido 
de identificar a quantidade de alunos 
egressos dos cursos Técnicos Integrados 
em Informática e Eletromecânica que 
haviam publicado trabalhos em uma das 
três edições da SECITEC. Os dados 
foram cruzados com os Anais da 
SECITEC (ISSN 2358-5013) dos anos de 
2014, 2015 e 2017 (Em 2016 o evento foi 
cancelado devido ao processo de 
ocupação estudantil no campus) e os 
questionários enviados para 34 egressos 
dentre os 41 que se encontravam no perfil 
desejado (Não se conseguiu estabelecer 
contato com sete dos indivíduos 
identificados no perfil) para a pesquisa. 
Houve um retorno de 21 questionários. 
Estes foram tabulados, sistematizados e 
analisados na íntegra. 
 
Resultados e discussão 
 
A análise dos dados permitiu caracterizar 
o perfil dos sujeitos dessa pesquisa. 
Verificou-se que, dentre os participantes 
57,1% dos entrevistados concluíram o 
curso médio/técnico no IFBA no ano 
letivo de 2017. Aproximadamente 48% 
cursam graduação na área das 
engenharias, dentre as quais se 
destacam os cursos de Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Civil e Engenharia da 
Computação. No que concerne ao tipo de 
instituição, a grande maioria, 76,2%, 
encontra-se matriculado em 
universidades públicas. 
A edição de 2015 da SECITEC foi a mais 
acessada pelos ex-alunos que 
responderam ao questionário, pois mais 
de 90% participou no ano em questão. 
Sobre a relevância do evento, 95,2% 
considera que a SECITEC contribuiu no 
seu processo de Iniciação Científica, 
sendo que 60% considera que o evento 
foi “muito relevante” e 40% afirma ter sido 
“relevante” (Nenhum dos entrevistados 
considerou a opção “pouco relevante”). 
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No que se refere às contribuições da 
participação na SECITEC para a visão a 
respeito de Pesquisa Científica no 
percurso do Ensino Superior, 100% dos 
egressos considera que houve 
contribuições, sendo que 
aproximadamente 62% considera que foi 
“muito importante” e 33% relata ter sido 
“importante. Os relatos obtidos a partir da 
questão discursiva proposta no 
questionário, a qual convida a relatar 
alguma experiência que traduza a 
relevância ou importância da participação 
na SECITEC na sua vida acadêmica, no 
contexto do ensino superior, revelaram 
diversos aspectos significantes e 
positivos no que tange ao potencial e/ou 
contribuições do evento na Iniciação 
Científica e sua extensão para a vida 
acadêmica do egresso, por ocasião do 
ingresso no ensino superior. Conforme 
abordado por um dos egressos “a 
iniciação precoce na produção e na 
apresentação de trabalhos científicos, 
avaliados por bancas..., propicia uma 
apropriação de métodos e técnicas de 
escrita e de apresentação de trabalhos 
acadêmicos e científicos, além de 
estimularem os alunos a lidarem com 
possíveis contratempos e medidas 
resolutivas quando os métodos 
idealizados precisavam ser adaptados 
para a realidade concreta”. 
 
Conclusão  
 
A partir do cruzamento e análise das 
informações constatou-se que a Semana 
Nacional de Educação, Ciência e 
Tecnologia realizada no IFBA, campus de 
Jequié, possui potencial satisfatório, 

fomentador e formador da Iniciação 
Científica no ensino profissionalizante e 
sua expressividade se propaga para além 
desse contexto, fazendo-se notar 
positivamente na vida acadêmica dos ex-
alunos, já na graduação. Assim, percebe-
se, a partir da percepção dos egressos, 
que a SECITEC apresenta contribuições 
na formação dos discentes, além de 
prepará-los de forma positiva para a vida 
acadêmica nos cursos superiores no que 
tange o processo da Iniciação Científica.  
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Resumo: O presente estudo se objetiva tecer reflexões sobre o processo de inclusão do aluno 
surdo/deficiente auditivo na rede regular de ensino. O aluno surdo possui grandes dificuldades de 
comunicação no ambiente escolar, o que dificulta o seu aprendizado, tornando assim, um processo de 
exclusão, uma vez que para que o aluno surdo tenha uma educação de qualidade, é necessário um 
conjunto de fatores para preparação do ambiente escolar. Este estudo se enquadra em uma pesquisa 
do tipo qualitativa, cujo o instrumento utilizado para produção de dados foi entrevista. Com a realização 
deste trabalho, entende-se que a implantação da Libras na educação básica, é de grande relevância 
para que os surdos/deficientes auditivos tenha um conforto no ambiente escolar.  
Palavras-chave: Acessibilidade; Educação inclusiva; Língua de sinais. 
 

ACESSIBILITY IN EDUCATION: LIBRAS OPENING NEW WAYS 
 
Abstract: The present study aims to provide reflections on the process of inclusion of the deaf / hearing 
impaired student in the regular network of education. The deaf student has great communication 
difficulties in the school environment, which hampers their learning, thus making it a process of 
exclusion, since for the deaf student to have a quality education, a set of factors is necessary to prepare 
the school environment. This study is part of a qualitative research, whose instrument used for data 
production was an interview. With the accomplishment of this work, it is understood that the 
implementation of Libras in basic education, is of great relevance so that the deaf / hearing impaired 
have a comfort in the school environment. 
Keywords: Accessibility; Inclusive education; Sign language 
 

Introdução 
 
As discussões voltadas para a educação 
inclusiva têm sido frequentes no âmbito 
escolar. Neste sentido, a inclusão escolar 
visa inserir, sem distinção, todas as 
crianças e adolescentes com variados 
graus de comprometimento social e 
cognitivo em ambientes escolares 
tradicionais, com o intuito de diminuir o 
preconceito e estimular a socialização 
das pessoas com desenvolvimento 
atípico para que desfrutem dos espaços 
em ambientes comunitários. (BARRETO, 
2018) 
Dessa maneira, a comunicação é 
ferramenta essencial para que ocorra a 
interação e convivência em sociedade. 
Um deficiente auditivo enfrenta a imensa 
barreira de ter que adequar-se a um meio 
que não foi capacitado para recebê-lo. Na 
escola são constantes os desafios de 
uma criança ou adolescente com 
problemas na audição. Entende-se que 
na educação desses alunos, a língua 
materna deve ser a língua de sinais, pois 
possibilita a comunicação inicial na 
escola em que eles são estimulados a se 
desenvolver, uma vez que os surdos 
possuem um bloqueio para a aquisição 

natural de uma língua oral. Neste cenário, 
acredita-se que ao utilizar recursos que 
facilitem e estimulem o aprendizado e a 
prática da Linguagem Brasileira de Sinais 
(Libras) como porta de acesso à 
comunicação e integração ao ambiente 
escolar. 
Acredita-se que profissionais da 
educação não estão aptos para lidar com 
alunos surdos, tornando-se a inclusão do 
aluno um desafio. É de suma importância 
que todo o corpo pedagógico tenha uma 
preparação para recebê-los.  
Tendo em vista as dificuldades de 
adaptação de um indivíduo com surdez 
ao ambiente escolar, pretende-se com a 
realização deste estudo promover 
incentivo a novos investimentos, 
capacitações, entre outros métodos que 
fortaleçam as possibilidades de 
comunicação para o deficiente auditivo 
no ambiente escolar. 
Dessa maneira, o objetivo principal deste 
trabalho consiste em tecer reflexões 
sobre o processo de inclusão do aluno 
surdo/deficiente auditivo na rede regular 
de ensino, já que este público na maioria 
das vezes é privado de se comunicar 
diretamente com a sociedade. Ao 
identificar as dificuldades enfrentadas por 
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um surdo, acredita-se que esses métodos 
tragam aos alunos com essa deficiência 
uma qualidade melhor de aprendizagem, 
tendo a interação direta com os docentes 
durante as aulas. 
 
Metodologia 
 
A orientação metodológica desse 
trabalho foi baseada em pesquisa 
qualitativa, cujo o instrumento utilizado foi 
análise de uma entrevista realizada com 
um aluno surdo que enfrentou inúmeras 
dificuldades de adaptação durante sua 
vida escolar. Além disso, diversos artigos 
que serviram de base bibliográfica, como 
fonte primária, para a realização deste 
estudo, visando mostrar a importância da 
inclusão de um aluno com necessidades 
especiais no ambiente escolar.  
 
Resultados e discussão 
 
Inclusão conceitua-se no processo no 
qual a sociedade se adapta para receber 
um indivíduo que é considerado diferente 
da comunidade em que pertence. A 
proposta da inclusão beneficia a todos, 
seja ele “deficiente” ou não, pois 
desenvolvem valores éticos, emocionais 
e de respeito às diferenças. 
A escola inclusiva tende a oferecer 
atendimentos aos alunos necessitados 
de uma forma sem discriminação ou 
preconceito, adaptando práticas criativas 
na sala de aula e incluir um projeto 
político-pedagógico. (BRASIL, 1994) 
Foi realizada uma entrevista com um 
aluno deficiente auditivo de uma escola 
pública de Jequié-BA, onde foram 
abordados diversos temas relacionados à 
perda da audição. Foram levantados 
questionamentos que dissertavam 
assuntos como, por exemplo: quando 
ocorreu a perda auditiva, como foi à 
primeira experiência no ambiente escolar, 
como foi o primeiro contato com a Libras, 
e ainda se abortou a forma como ele 
sentia-se utilizando o aparelho auditivo.  

Diante da fala, observa-se que muitas 
coisas melhoraram quando começou a 
ter acesso a recursos como a Libras, e o 
apoio de um interprete que facilita a sua 
socialização no ambiente da escola. A 
perda auditiva do aluno referido ocorreu 
com três anos de idade e desde o início, 
o mesmo teve de imediato orientações 
quanto a comunicação em Libras. 
Constatou-se ainda muita dificuldade 
para adaptar-se ao ambiente escolar, 
entretanto o mesmo acredita que as 
coisas tendem a melhorar com a 
ampliação e incentivo da comunicação 
em linguagem de sinais, e uma maior 
sensibilização quanto ao respeito às 
diferenças e às diversas realidades.  
Assim, entende-se que a inclusão não se 
resumo em apenas inserir o aluno com 
deficiência com discentes sem a 
deficiência, mas sim, fazer com que o 
aluno tenha seus direitos, como qualquer 
outro aluno, no ambiente escolar. 
(MANTOAN, 1997) A educação inclusiva 
vem se mostrando como uma nova 
tendência educacional e social, tornando-
se uma realidade em muitos países, 
inclusive no Brasil. 
 
Conclusão 
 
Diante do que foi pesquisado sobre as 
dificuldades enfrentadas pelo surdo e ao 
uso da Libras para adaptação no 
ambiente escolar, entende-se que 
grandes foram os avanços relacionados à 
adaptação e ampliação da acessibilidade 
na Educação nos últimos anos. Porém, 
ainda há muito espaço a ser conquistado 
pelos deficientes auditivos, e é preciso 
que ocorram investimentos e políticas 
públicas por parte do governo nesta área, 
capacitação para professores e gestores 
das instituições de ensino, entre outros 
mecanismos que facilitem a comunicação 
e ressaltem o respeito entre os alunos 
que convivem com um deficiente 
auditivo/surdo.  
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Resumo: Este estudo analisa o impacto da utilização de apostilas como recurso auxiliar ao ensino, 
principalmente de componentes curriculares técnicos, pertencentes ao curso de eletromecânica do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Jequié. Tal projeto tem o 
intuito de aprimorar o processo de aprendizagem dos discentes através da detecção das dificuldades 
apresentadas pelos estudantes, principalmente nos momentos onde não são encontrados materiais 
para suplementar os métodos de ensino tradicional, com foco na utilização de apostilas para este fim. 
Foi elaborado questionário na tentativa de medir a forma de aprendizagem dos alunos ora 
mencionados, com o auxílio da área pedagógica, sendo aplicado em formato de entrevistas individuais 
com amostras de todas as turmas de eletromecânica. Como resultado, percebe-se que muitos alunos 
têm dificuldade em encontrar material de estudo na biblioteca, então estes recorrem a internet e 
anotações no caderno, o que poderia ser facilitado pela confecção de apostilas. 
Palavras-chave: Apostilas; Eletromecânica; Aprendizagem; Componentes Curriculares Técnico. 
 

IMPORTANCE OF THE PREPARATION OF HANDOUTS AS AN AUXILIARY 
RESOURCE IN THE CLASSES OF THE TECHNICAL DISCIPLINES OF THE 

ELECTROMECHANICS COURSE 
 
Abstract: This study analyzes the impact of the use of handouts as an auxiliary resource to teaching, 
mainly technical curricular components, belonging to the electromechanical course of the Federal 
Institute of Education, Science and Technology of Bahia - Campus Jequié. The aim of this project is to 
improve students' learning process by detecting the difficulties presented by students, especially at 
times when no materials are found to supplement traditional teaching methods, focusing on the use of 
handouts for this purpose. A questionnaire was developed in an attempt to measure the learning form 
of the students mentioned above, with the help of the pedagogical area, being applied in the form of 
individual interviews with samples from all classes of electromechanics. As a result, it is noticed that 
many students find it difficult to find study material in the library, so they use the internet and notes in 
the notebook, which could be facilitated by the preparation of handouts. 
Keywords: Handouts; Electromechanical; Learning; Technical Curricular Components. 
 

Introdução 
 

A utilização de apostilas escolares, como 
elementos de apoio às atividades em sala 

de aula, está sendo cada vez mais 
recorrente nas instituições de ensino, não 
descartando os livros didáticos 
tradicionais, quando existem. Segundo 
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estudos de Bunzen (2001), se 
analisarmos esse "novo" modelo de 
material didático, que já é bastante 
utilizado, nos questionando qual a razão 
pela qual o mesmo foi aplicado em 
disciplinas de cursos técnicos, 
perceberemos que o uso do livro didático, 
às vezes, torna o profissional presos à (s) 
obra (s) que compõe (m) o referencial 
básico do componente curricular, 
ignorando aplicações específicas típicas 
destes cursos, encontradas nas 
disciplinas técnicas. 
Se analisarmos os componentes 
curriculares propedêuticos, por outro 
lado, ocorre uma maior imersão nos 
conteúdos propostos pelo livro didático 
tradicional, existente para a grande 
maioria deles, propondo uma 
uniformização do conhecimento base 
para a vida em sociedade e, observando 
menos penetração no uso de apostilas 
específicas. 
Este ponto de vista, importante a ser 
considerado na utilização de apostilas, é 
reforçado por Ribeiro (2015), observando 
que os educadores muitas vezes se 
tornam reféns dos métodos tradicionais, 
numa prisão construída por eles mesmos, 
na qual se esquecem do que aprenderam 
durante sua formação, numa perspectiva 
pouco, ou nada, inovadora, sendo a 
alimentação de apostilas pessoais uma 
proposta de uso e desenvolvimento de 
materiais atuais, que fogem da 
comodidade dos livros didáticos. 
A diagramação das apostilas é outro 
ponto importante que a diferencia do livro 
didático, em alguns casos pelos dados e 
ou informações, mas em outros casos 
pela organização destes, ou pelo uso de 
cores ou imagens nelas apresentadas. 
“Essa preocupação com os elementos 
que compõe as apostilas, tanto de ícones 
quanto de diagramação; o sistema de 
leitura visual de imagens e formas e sua 
interpretação” (GOMES, 2000) são 
essenciais nos materiais didáticos, se 
considerarmos a percepção destes 
elementos pelos estudantes. 

O aspecto estético também deve ser 
bastante respeitado na editoração, sendo 
necessário um estudo das linguagens 
estéticas e artísticas, como, por exemplo, 
a escolha do espaçamento entrelinhas, 
das formas, das palavras, das letras, tudo 
isso afeta diretamente a leitura do 
material, quando se usa adequadamente 
e conscientemente, colaborando para o 
aprendizado do aluno (SALGADO et al, 
2016). 
Além disso, o uso de imagens 
complementa e estimula a percepção 
sobre a informação. Como nossa 
sociedade é visual, bombardeada a todo 
instante por imagens, marcas e ícones 
[...] somos educados visualmente a 
perceber e interpretar determinadas 
formas visuais pela exposição contínua a 
toda sorte de informação imagética. 
Considerar essa educação visual e 
perceber os elementos que a compõem e 
organizá-los esteticamente na linguagem 
adequada facilita a atenção, manutenção 
e memória de quem se relaciona com os 
materiais didáticos. (SALGADO et al, 
2016) 
 
Metodologia 
 

O presente trabalho compreende um 
estudo orientado, realizado entre os 
meses de agosto e outubro de 2018, 
através de uma técnica de abordagem 
quanti-qualitativa, sendo baseada na 
aplicação de questionários estruturados a 
uma amostra do universo de estudantes 
dos cursos técnicos em eletromecânica 
integrado e subsequente, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia – Campus Jequié, 
selecionados aleatoriamente, para avaliar 
a percepção destes discentes frente a 
utilização dos métodos educativos 
disponíveis no Campus, bem como, da 
possibilidade de aplicação de apostilas 
orientadas. 
Neste ínterim, organizou-se o 
questionário conforme a Tabela 1, sendo 
submetido à análise prévia pela equipe 
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pedagógica do Campus, para garantir o 
caráter ético da pesquisa, antes de ser 
aplicado nas turmas dos cursos 
supramencionados. 
Este questionário foi então aplicado em 
turmas aleatórias dos cursos, em 
disciplinas também aleatórias, 
subdivididas apenas em propedêuticas e 
técnicas, com o intuito de dimensionar o 
perfil do ensino destas disciplinas do 
ponto de vista do aprendizado discente.  
Em termos numéricos aplicou-se o 
questionário a quatro estudantes de 
componentes curriculares propedêuticos 
e quatro estudantes de componentes 
curriculares técnicos, ambos dos quatro 
anos do curso técnico integrado em 
eletromecânica, bem como quatro 
estudantes de cada módulo do curso 
técnico subsequente em eletromecânica, 
todas as abordagens realizadas no 
mesmo dia. Os questionários foram 
aplicados em formato de entrevistas 
simples. 
Após a aplicação do questionário, foram 
computados os dados verificando o nível 
de importância das apostilas através da 
análise dos percentuais obtidos das 
respostas dos discentes por núcleo 
estudado. 
 
Resultados e discussão 
 

A partir das respostas das entrevistas, foi 
realizada uma análise comparativa entre 
o curso integrado e subsequente, onde 
destacamos que o melhor suporte 
utilizado pelos discentes como auxílio 
para os estudos seriam as vídeo-aulas, 
com 15,6% das respostas, por 
apresentarem maior detalhamento na 
explicação e conduzir o aluno a outras 
formas de entendimento do assunto. 
Em sequência podemos observar o uso 
do livro didático, com 12,5% das 
respostas, principalmente nos 
componentes curriculares propedêuticos, 
seguido do uso de apostilas empatado 
com a busca na internet, ambos com 
aproximadamente 11% das ocorrências. 

Se compararmos esses dados com 
métodos tradicionais de ensino, tais como 
aula prática e explicação oral do 
professor, com 9,4% e 7,8% dos casos, 
respectivamente, constatamos a 
importância dada pelo aluno no uso de 
apostilas. 
Entre os recursos utilizados pelo docente 
que facilitam a aprendizagem dos 
estudantes, durante as aulas, a 
abordagem oral explicativa, bem como a 
aplicação de listas de 
exercícios/questionários tornam-se as 
melhores ferramentas didáticas para as 
matérias do curso integrado, por 
permitirem melhor fixação do assunto. 
Ambos os métodos também são eficazes 
para o curso subsequente, verificando, 
entretanto, a maior importância dadas as 
aulas práticas, pois vinculam a teoria à 
prática profissional. 
A tática aplicada pelos alunos em sala, 
que favorece o estudo, consiste em 
prestar atenção na aula e realizar 
anotações no caderno, sendo a 
realização de listas de 
exercícios/questionários também uma 
maneira eficiente de absorver o conteúdo 
procedido de uso de apostilas, 
principalmente se tratando do curso 
subsequente. Em uma análise mais 
específica, percebemos que as 
anotações realizadas e os exercícios 
propostos poderiam vir inseridos nas 
apostilas. 
Individualmente, os melhores recursos 
para os discentes são retomar as 
anotações no caderno, assistir vídeo-
aulas, realizar lista de exercícios e 
pesquisas na internet, indicativos de que 
apenas a explicação do professor ou a 
utilização dos laboratórios/biblioteca não 
suprem a necessidade de aprendizado do 
assunto ora estudado. 
Já em grupo, os alunos preferem o 
debate entre colegas, a realização da 
lista de exercício e as pesquisas na 
internet, que se tratam de ferramentas de 
estudo coletivo mais eficientes. 
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Um dado estranho na pesquisa foi 
indicado pela falta de disponibilidade de 
livros didáticos dos componentes 
curriculares propedêuticos do curso 
integrado na biblioteca, similar à baixa 
disponibilidade de livros das matérias 
técnicas para o subsequente. 
De acordo com os pesquisadores, o livro 
didático de matérias propedêuticas 
deveria possuir uma maior penetração 
nas bibliotecas das escolas públicas, o 
que seria um indicativo da baixa 
frequência à biblioteca por parte dos 
alunos do integrado. Para as matérias 
técnicas do integrado, entretanto, os 
discentes indicam que existem os livros 
didáticos na biblioteca, o que pode ser 
explicado também pela baixa frequência 
dos alunos do subsequente neste 
ambiente. Inclusive, foi apontado pelos 
entrevistadores que alguns dos alunos do 
subsequente indicavam que ainda não 
sabiam onde ficava a biblioteca. 
No último quesito do questionário, que 
verificava a importância do uso de 
imagens nos materiais didáticos, 
percebe-se que isso é relevante para 
todos os cursos, com maior intensidade 
no curso subsequente, que necessita de 
uma ferramenta mais visual, se 
comparado com o aluno do integrado. Se 
compararmos as matérias técnicas e 
propedêuticas do curso integrado, 
percebemos também que a utilização de 
imagens é mais importante nas técnicas, 
porque as ilustrações auxiliam na 
compreensão dos assuntos que são, na 
maioria das vezes, práticos. 
 
Conclusão 
 

Nos resultados notamos que dentre as 
matérias propedêuticas e técnicas tanto 
no curso integrado quanto no 
subsequente, independentemente de 
estar estudando sozinho ou com a 
presença do professor, há a necessidade 
de rever o assunto e resolver listas de 
exercícios. Em outros questionamentos, 
notamos a eficácia no uso de imagens, 

resumos/esquemas e resolução de 
questões. 
Portanto, apesar das apostilas não serem 
citadas pelos alunos como ferramenta 
utilizada com frequência no Campus 
atualmente, concluímos que essa 
tecnologia educacional irá suprir as 
necessidades e facilitar o aprendizado 
uma vez que, na opinião deles verificada 
pela resposta aberta, tem capacidade de 
unir a explicação atual do professor e dar 
objetividade ao assunto, utilizando 
experiências próprias da realidade local. 
Com isso espera-se também que ajude a 
fixar os assuntos mais facilmente, 
sanando a problemática de encontrar 
materiais para as disciplinas técnicas, 
principalmente na biblioteca, alcançando 
assim o objetivo da pesquisa. 
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Resumo: O curso técnico de Ensino Integrado em informática no IFBA campus Valença surgiu com a 
necessidade de os alunos lidarem com as novas tecnologias, capacitarem-se para os auxílios 
acadêmicos e conseguirem ingressar no mercado de trabalho. Entretanto, com os avanços da 
contemporaneidade, o perfil dos alunos passou por significativas mudanças. É perceptível que o foco 
na formação mais específica tem maior proximidade com demandas do contexto social em que 
atualmente se insere. Neste sentido, esta análise busca investigar alguns aspectos do perfil atual deste 
curso e seus recursos ofertados, procurando compreender e enfatizar de que modo ele busca qualificar 
os alunos para o mercado de trabalho. A metodologia da discussão foi desenvolvida em torno dos 
questionamentos teórico-reflexivos e da apresentação dos relatos coletados em entrevistas 
semiestruturadas. 
Palavras-chave: Curso Integrado em Informática; Sociedade; Mercado de trabalho. 
 
Abstract: The Integrated course in Informatics at IFBA campus Valença had its origins with the need 
from the students for dealing with new technologies, for their capacitation to receive academic benefits 
and for allowing them to be part of the labor market. However, with the advances in contemporaneity, 
the students’ profiles passed through significant changes. It is noticed that the focus on a more specific 
formation is closer to the demand of the social context where it currently is part of. In this sense, this 
analysis aims to investigate some aspects of the current profile in this course as well as of its offered 
resources, trying to understand and emphasize how it qualifies the students to the labor market. The 
methodology of this discussion was developed around theoretical and reflexive issues and the 
presentation of reports collected in semi structured interviews. 
Keywords: Integrated Course in Informatics; Society, Labor market. 
 

Introdução 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Bahia campus Valença 
oferta o curso de Ensino Integrado em 
Informática. Em seu currículo volta-se 
para programação, para a manutenção 
de computadores e para os serviços de 
redes. Estas habilidades visam capacitar 
os alunos para o mercado de trabalho, 
suprindo as necessidades da 
comunidade, como a manipulação de 
sistemas operacionais, a utilização do 
raciocínio lógico-matemático e os 
conhecimentos importantes sobre o 
funcionamento do computador. 

Por outro lado, o grande avanço da 
tecnologia nos últimos tempos fez com 
que a sociedade demandasse um 
trabalho mais especializado e específico, 
trazendo à reflexão a formação atual 
deste curso integrado. Dentre as novas 
perspectivas, ressalta-se a necessidade 
de se programar com excelência 
determinado aplicativo, de diagnosticar e 
de corrigir um erro em determinada 
máquina com mais eficiência. Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho é 
investigar o ensino de Informática e seus 
recursos ofertados pelo campus, 
enfatizando sua adequação em preparar 
os alunos para o mercado de trabalho 
atual. 
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Metodologia 
 
Na perspectiva de uma pesquisa de 
imersão, este trabalho pauta-se na 
discussão em que pesquisadores e 
agentes se encontravam no mesmo 
âmbito escolar, em cujo caminho se 
trilhou lado a lado com os seus 
colaboradores. Nesta perspectiva, 
corrobora-se com Brandão (2006), ao se 
afirmar que o próprio processo de 
conhecer anda lado a lado ao processo 
de transformar, e que a transformação de 
atitudes é resultante do processo 
investigativo.  
Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com alguns alunos do 
curso de informática do IFBA campus 
Valença, com o intuito de averiguar o 
impacto que o curso tem para suas 
futuras carreiras no mercado de trabalho, 
como ele os auxilia para atuar nesta área 
e de que modo o mesmo os capacita. A 
importância destes relatos parte do 
pressuposto de que eles são o foco do 
processo formativo e são eles mesmos 
que necessitam encontrar as 
oportunidades de atuação significativa na 
sociedade. 
Também foram realizadas entrevistas 
com os professores da área técnica do 
curso de Informática, para compreender 
melhor de que forma o currículo foi 
pensado e qual o objetivo de 
determinados componentes curriculares.  
Para tal, utilizou-se o registro a partir de 
recursos audiovisuais, entrevistas 
semiestruturadas e o uso de palavras-
chave para contextualização e 
especificidades das respostas. 
 
Resultados/Discussão 
 
Baseada nas informações coletadas, é 
perceptível que este curso técnico é 
capaz de profissionalizar e deixar apto 
um aluno para trabalhar em instituições 
de pequeno porte, como as localizadas 
no município de Valença-BA. Ele dá a 
visão expandida das diversas áreas da 

informática, ensinando conteúdos e 
práticas de redes, montagem e 
manutenção de softwares e hardwares, 
web, programação, entre outros. 
Também se destaca a capacitação com 
uma postura mais profissional em relação 
aos mesmos.  
Apesar de dar o primeiro passo ao 
introduzir neste universo os estudantes 
que acabaram de sair do Ensino 
Fundamental no mundo da informática, o 
curso necessitaria de uma adequação à 
nova realidade quando se trata de 
desenvolver habilidades especificas 
necessárias para atuar no mercado de 
trabalho. Sua abordagem pouco 
específica, no que tange ao 
desenvolvimento de habilidades 
características de um profissional da 
área, necessita de uma reestruturação 
para atender às mudanças da 
contemporaneidade e no aumento de 
suas exigências quanto ao conhecimento 
técnico característico.  
Dos alunos que se formam em 
Informática no IFBA campus Valença, 
foram relatados os que obtiveram a 
oportunidade de ingressar em vagas nos 
entornos da comunidade. Tal realidade 
demonstra, acima de tudo, que a 
capacitação ofertada pelo curso de 
Informática necessita mais do que prática 
e conteúdo, como também interesse e 
empenho de seus estudantes e 
professores, de forma que se façam 
parcerias que visem à evolução de suas 
habilidades. 
Traz-se à tona o questionamento se este 
seria um momento propício para se 
repensar a especificidade da formação 
curricular. Como o Instituto mais 
capacitado para formar esses 
estudantes, por que não tornar este curso 
mais específico e adequá-la ao novo 
mercado em questão? É necessária uma 
transição em que se comece a oferecer 
uma profissionalização de maior 
adequação para o estudante, e que dele 
partam profissionais mais maduros e 
mais seguros de suas atuações. 
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Conclusão 
 
Diante das discussões levantadas, é 
perceptível que o curso Técnico 
Integrado em Informática no IFBA 
campus Valença necessita contextualizar 
mais a formação do estudante nesta 
área. Compreende-se que o percurso 
básico de sua natureza formativa também 
requer profundas mudanças, o qual 
necessita caminhar lado a lado com a 

área técnica. Desta forma, é evidente que 
a maior aproximação com a realidade 
atual, voltada à especificidade técnica do 
profissional, demonstra-se ser a 
tendência e a demanda das comunidades 
de Valença e adjacências. 
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Resumo: O artigo visa identificar a presença feminina nos livros educacionais da disciplina História, o 
modo como as mulheres são apresentadas, o papel que desempenham, quem são no seu espaço 
geográfico, no contexto social daquele momento e sua representatividade. Pretendemos discutir a 
posição social das mulheres, sendo de superioridade ou inferioridade em alguns períodos históricos e 
como houve e há transformações do seu status nos livros analisados e na atualidade. Para construir 
tal estudo, usamos os livros de versões anteriores e atuais do nosso Instituto, leituras de artigos sobre 
os temas e pesquisas estatísticas. Baseados nos resultados obtidos acerca do estudo da construção 
historiográfica feminina, desejamos que o público seja capaz de questionar tal status e refletir sobre a 
questão estudada para que ocorram uma reescrita historiográfica do papel da mulher e a possibilidade 
de mudanças sociais necessárias para uma melhor equidade de direitos quanto aos gêneros. 
Palavras-chave: Livros; História; Mulheres; Estatísticas; Representatividade. 
 

A RE-READING OF THE PRESENCE OF WOMEN IN HISTORY TEXTBOOKS. 
 
Abstract: The article aims to identify the female presence in the educational books of History and the 
way women are presented, the role they play, who they are in their geographic space, in the social 
context of that moment and their representativeness. We intend to discuss the social position of women, 
being of superiority or inferiority in some historical periods and how there have been and there are 
transformations of their status in the books analyzed and in the present time. To build such a study we 
use the books of previous and current versions of our Institute, readings of articles on the themes and 
statistical surveys. Based on the results obtained on the study of the feminist historiographical 
construction we want the public to be able to question such status and to reflect on the studied issue so 
that a historiographic rewriting of the woman's role occurs and the possibility of social changes 
necessary for a better equality of rights to genders. 
Keywords: Books; Story; Women; Statistics; Representativeness. 
 

Introdução 
 
Segundo o filósofo Nietzsche o correto é 
“[...] conceber a mulher como 'posse', 
como propriedade a manter sob sete 

chaves, como algo destinado a servir e 
que só então se realiza” (Nietzsche, 
1992, p.143), na sua concepção, ele 
define como “cabeça oca” os homens que 
apoiam a emancipação feminina, a qual 
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ele considera ponto alto para a regressão 
da mulher e sua desfeminização. Há 
níveis crescentes, nas últimas décadas, 
da presença feminina na história, mas 
ainda existem pequenos focos de 
machistas (o conceito que se baseia na 
supervalorização das características 
físicas e culturais associadas ao sexo 
masculino. E pondo o homem acima da 
mulher) que as discriminam. E tais fatos 
lamentáveis ainda se repetem até hoje. 
Estes acontecimentos tomam um sentido 
de continuidade, principalmente, no 
âmbito trabalhista onde elas ainda são 
desfavorecidas com relação às vagas 
destinadas às mesmas e ao salário. 
Observamos também que os discursos 
machistas acabam denegrindo a imagem 
das mulheres por diversos motivos, 
através de comentários preconceituosos 
em relação ao seu corpo físico e 
capacidade intelectual. Esta problemática 
nos instigou a nos questionarmos, será 
que na escrita historiográfica a figura 
feminina alcançou direitos, 
representatividade e igualdade? 
Buscando responder a estes 
questionamentos, pretendemos discutir a 
posição social das mulheres, de 
superioridade ou inferioridade em alguns 
períodos históricos e como houve ou há 
transformações do seu status nos livros 
analisados. 
 
Metodologia 
 
A pesquisa foi desenvolvida através de 
revisão bibliográfica em livros didáticos 
de História do Ensino Médio utilizados no 
âmbito educacional do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia - campus Jequié nos anos 2015 a 
2018. Temos como ressalva que os livros 
de CAMPOS (2016), serão utilizados até 
o ano de 2020. Os dados coletados 
serviram como base para demonstrar a 
inserção das mulheres na escrita 
historiográfica, também recorremos a 
artigos que nos mostraram a importância 

da mulher na história e nos livros 
didáticos. 
 
Resultados e discussão 
 
Com base nos dados colhidos foi possível 
constatar que as mulheres tiveram 
grande importância no direcionamento do 
curso da história da humanidade, como 
podemos observar no trecho do livro de 
Campos (2016, p. 
105) “As mulheres tiveram participação 
ativa na Revolução: organizaram clubes 
políticos, discursaram na Assembleia 
Nacional, participaram das jornadas 
revolucionárias”, porém os movimentos 
feministas, ainda hoje, nas sociedades 
contemporâneas são fundamentais para 
muitas mudanças, uma vez que ainda é 
encontrado um quadro de desigualdade 
social de gênero e de pouca 
representatividade histórica da mulher, 
percebemos também que permanece 
uma escassa presença feminina nos 
livros didáticos de História, quando essas 
aparecem são inferiorizadas, como 
podemos observar no trecho de mesmo 
conteúdo do livro de Campos (2016, p. 
105) “A revolução não incorporou 
plenamente as mulheres francesas à vida 
pública e, em vários momentos, mostrou-
se bastante distantes das reivindicações 
femininas. 
Cumpre salientar segundo material 
analisado nos livros e artigos que um 
exemplo claro e atual existente dessa 
desigualdade é que o salário das 
mulheres é efetivamente mais baixo que 
os dos homens, mesmo que exerçam a 
mesma carga horária e desempenhem as 
mesmas funções, o que reforça a ideia de 
que ainda há muita discriminação e 
preconceito nos dias atuais e que a 
igualdade de direito entre os gêneros 
ainda está muito longe de ser alcançada. 
 
Conclusão 
 
Conseguimos compreender a partir dos 
dados obtidos através das pesquisas 
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analisadas feitas nos livros didáticos do 
Ensino Médio da disciplina História, que 
as mulheres são citadas poucas vezes 
nestas obras, sem contar que elas não 
recebem o devido reconhecimento na 
evolução do mundo e quando citada seu 
papel é de dona de casa ou cúmplice de 
seu esposo. Acreditamos que a leitura e 
reflexão a partir desta pesquisa possa 
levar a uma tomada de consciência desse 
fato e à possibilidade de escritas 
historiográficas didáticas de valorização 
do papel histórico da mulher uma vez 
que, tiveram e têm um papel fundamental 
na história e merecem tanto quanto as 
outras pessoas serem reconhecidas pela 
importância de suas ações sociais. 
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Resumo: O presente trabalho traz uma reflexão teórico-reflexiva, sob a forma de revisão bibliográfica 
e de cunho qualitativo, sobre os avanços da ciência e da tecnologia na contemporaneidade. Para tanto, 
inter-relacionam-se os conceitos de “Homem Lento” em Milton Santos e de “Homem dos Riscos” em 
Naomar de Almeida-Filho. Após uma análise comparativa, é discutido como ambos conceitos são 
afetados com esses avanços e quais as perspectivas podem ser mais adequadas na busca de 
alternativas para os conflitos resilientes nesta abordagem. 
Palavras-chave: Tecnologias; Contemporaneidade; Homem dos riscos; Homem lento. 
 

CONTEMPORARY ADVANCES IN TECHNOLOGY: THE SLOW MAN IN MILTON 
SANTOS AND THE RISKS MAN IN ALMEIDA FILHO 

 
Abstract: This work brings a theoretical and reflexive reflection as a bibliographic review with a 
qualitative approach, about the advances of science and technology in contemporaneity. Therefore, this 
text makes a relationship between the concepts of “the slow man” from Milton Santos and “the risks 
man” from Naomar de Almeida Filho. After a comparative analysis, it is discussed how both concepts 
are affected by these advances and what perspectives are more suitable on the search of alternatives 
for the resilient conflicts in this approach. 
Keywords: Technologies; Contemporaneity; Risks man; Slow man. 
 

Introdução 
 
Buscando expor e analisar os conflitos 
gerados com o advento da "Era da 
Informação", esta revisão bibliográfica 
com caráter teórico explicativo relaciona 
problemas de inclusão social com os 
avanços científicos numa abordagem 
qualitativa, prevalecendo a interpretação 
dos problemas abordados. 
Objetivando a análise e discussão dos 
problemas gerados, tais como a falta de 
inclusão e o aumento das disparidades 
entre grupos sociais, o presente trabalho 
reflete sobre a formação de paradoxos 
sociais. Enquanto a tecnologia de 
informação se renova e se atualiza cada 
vez com mais frequência, expandindo-se 
por todo o globo, a sociedade viu 
surgirem também, como consequências, 
problemas sociais relacionados ao 
objetivo primário de auxiliar a 
humanidade. 
Exploram-se os conceitos criados pelo 
geógrafo Milton Santos, o "homem lento", 
e por Naomar de Almeida-Filho, o 
"homem dos riscos". Estes configuram 
entidades opostas surgidas com o 
advento da globalização, em busca de 
explicar os novos padrões de 
comportamento humano ao entrar em 
contato com a modernidade tecnológica. 
 

Metodologia 
 
A partir da expansão desenfreada dos 
movimentos da globalização, muitas das 
expressividades da tecnologia, cujos 
objetivos iniciais e primordiais seriam a 
inclusão social, passaram a ser 
intensificadores de conflitos. A partir 
desta realidade, é possível analisar os 
conceitos de "homem dos riscos" em 
Almeida-Filho (1997) e de "homem lento" 
em Santos (1994b), buscando a 
compreensão mais aprofundada do 
problema em questão. 
O "homem lento" de Santos, no contexto 
da globalização e dos avanços 
tecnológicos contemporâneos, 
representa a resistência, incorporando o 
papel do homem comum, que irá 
observar o fenômeno da globalização 
ocorrer ao seu redor, mas não participará 
dele. Generalizado como o pobre, 
morador de periferias da metrópole, o 
homem lento é explicado como uma 
resistência "à fragmentação das 
identidades impostas pela globalização, 
tecendo criativamente a solidariedade no 
lugar" (SEVALHO, 2012). Representa 
comunidades que se impõem perante a 
globalização, devido a um conjunto de 
fatores histórico-sociais que determinam 
tão fortemente sua identidade. 
Em contrapartida, criado por Almeida-
Filho (1997), o "homem dos riscos", 
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interpretado com foco geográfico, 
pensando na globalização e nos avanços 
tecnológicos, representa o contraponto 
ao "homem lento". O homem pós-
moderno de Almeida-Filho é descrito 
como um ciborgue, um ser humano com 
cada vez menos subjetividades sendo, 
consequente e gradativamente, mais 
padronizados. Na era da velocidade, o 
"homem dos riscos" é aquele mais veloz, 
segue à risca o que dita a globalização, 
modernizando-se sempre. 
No conceito de Milton Santos (2000, 
2008, 1994a), um território é, acima de 
tudo, um espaço onde as relações 
humanas ocorrem, é um produto histórico 
descendente de interações interpessoais 
de vizinhança e solidariedade, onde se 
formará uma identidade. Enquanto o 
"homem lento" depende de seu território 
para resistir à globalização e, 
consequentemente, à perda de sua 
identidade, o "homem dos riscos" é o 
homem que não possui um território 
próprio, tão apegado à velocidade e ao 
moderno que se movimenta entre 
diversos territórios. Entretanto, devido ao 
individualismo e à competição pregados 
pela globalização, é incapaz de se 
estabelecer em algum território. 
 
Resultados e Discussão 
 
Sabe-se que atualmente os avanços das 
tecnologias vêm surgindo cada vez mais 
rápido. Com frequência, tem havido 
novidades no mercado mundial, e pode 
ser difícil para a sociedade se sentir 
incluída nestes processos. 
Essa é uma característica da 
globalização, que favorece muito o 
homem dos riscos. Com os avanços 
tecnológicos fica muito mais fácil para ele 
se incluir em diversos grupos, como por 
meio das redes sociais. Isso favorece o 
hibridismo cultural, que de certa forma 
também promove a diversidade humana. 
Como lado negativo mais extremo, pode-
se chegar aos choques culturais e às 
relações xenofóbicas que não promovem 

o respeito. Destaca-se que a intenção do 
homem dos riscos em estar sempre à 
frente dos outros, pode ocasionar graves 
problemas de falta de solidariedade, 
compreensão e alteridade entre as 
pessoas. A exemplo disto, menciona-se o 
espaço da Internet, que ora se mostra 
como acolhedor de todas as 
expressividades, ora impele e compele 
muitos a destruírem os construtos 
identitários e sociais. 
Por outro lado, o homem lento não 
acompanha os avanços com afinco. Ele 
não consegue acompanhar as 
tecnologias modernas, pois elas não 
atendem às suas necessidades e com 
elas não se identifica. Sente-se 
ameaçado pela globalização e pelo 
hibridismo cultural. Neste mundo corrido 
e competitivo, o homem lento utiliza-se 
mais das tecnologias que já domina para 
se firmar onde está, apertar os laços que 
lhe são familiares. 
Tais afirmações não podem, em si, 
constatar que a globalização é algo 
necessariamente ruim. Ela de fato 
aproxima mais as pessoas e facilita os 
construtos coletivos. Com ela, o mundo 
parece menor, tudo está ao alcance, no 
caso de quem tem acesso às ferramentas 
necessárias para se incluir no meio. 
Dentre os maiores problemas da 
globalização tal como ela tem sido 
apresentada é justamente a identificação 
dos homens com os processos 
tecnológicos emergentes. Durante a 
justificativa de cada projeto, de cada 
acesso e de cada conexão, é necessário 
apresentarem-se oportunidades de 
inclusão social, especialmente no que diz 
respeito à segurança, à manutenção da 
privacidade, além da valorização dos 
indivíduos enquanto sujeitos. As 
imposições advindas do que se chamam 
de avanços, muitas vezes, podem não 
atender às necessidades locais. 
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Conclusão 
 
Os avanços tecnológicos e as inovações 
da contemporaneidade são conquistas da 
humanidade que devem ser respeitados. 
Sua transmissão de geração em geração 
deve respeitar as subjetividades de cada 
realidade mais ou menos abrangentes. 
Nenhuma relação advinda da 
globalização irá promover a inclusão 
social e aceitação coletiva se não estiver 
pautada no respeito, na solidariedade e 
na valorização dos aspectos subjetivos. 
Assim, uma análise das possibilidades 
dispostas nos extremos dispostos no que 
aqui se apresentou como “homem lento” 
e “homem dos riscos” pode auxiliar na 
busca de alternativas para os conflitos da 
ciência e das tecnologias, advindos com 
os novos tempos da contemporaneidade. 
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Resumo: As concepções acerca do desenvolvimento podem assumir vieses distintos. Esse trabalho 
apresenta um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, de indicadores socioeconômicos nos 
municípios do Território Médio Rio das Contas (TMRC), na Bahia, no período compreendido entre 1990 
e 2010. Os dados primários foram obtidos através da consulta às bases de dados oficiais do governo 
a saber: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia. Assim, buscou-se discutir o processo de desenvolvimento no Médio Rio das Contas 
a partir da análise do comportamento de dois indicadores principais, Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) e Índice de Gini. Observaram-se algumas incongruências, pois ao passo que se revela 
um processo ascendente de melhoria dos indicadores, verifica-se também uma redução significante da 
população absoluta na maioria dos municípios e, também no âmbito territorial. Conclui-se que houve 
um processo gradual de desenvolvimento, mesmo que de forma lenta, expressa por meio da melhoria 
nos índices de Gini e IDH. 
Palavras-chave: Desenvolvimento; Índice de Desenvolvimento Humano; Índice de Gini. 
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DEVELOPMENT IN THE MIDDLE TERRITORY RIO DAS CONTAS: A BRIEF 
STUDY BASED ON SOCIOECONOMIC INDICATORS 

 
Abstract: As conceptions about the development can assume the distances. Esse trabalho é um 
descritivo com relação quantitativa, de indicadores socioeconômicos nos municípios do Território Médio 
Rio de Contas (TMRC), na Bahia, no período compreendido entre 1990 e 2010. Os dados foram 
extraídos da seguinte forma: do governo a saber: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Assim, buscou-se o processo de 
desenvolvimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Gini. Observaram-se 
algumas incongruências, ao passo que se revelam um processo ascendente de grande alcance, 
verificam-se também uma redução significativa da população absoluta na maioria dos municípios e 
também no âmbito territorial. Concluímos por um processo gradual de desenvolvimento, mesmo que 
de forma lenta, expresso por meio da melhoria nos índices de Gini e IDH. 
Keywords: Territorial development; Human development Index; Gini index. 
 

Introdução 
 
As concepções acerca do 
desenvolvimento podem assumir vieses 
distintos. Há uma corrente teórico-
metodológica que privilegia o aumento do 
Produto Interno Bruto e baseia-se 
eminentemente no crescimento 
econômico, nas diversas escalas 
territoriais, como base explicativa e 
classificativa do processo de 
desenvolvimento. Por outro lado, a partir 
de 1990 se ampliaram as abordagens 
que priorizam a avaliação do 
desenvolvimento focado na observação e 
análise de diversos indicadores sociais 
na interpretação da realidade 
socioeconômica.  
O Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) e o Coeficiente ou 
Índice de Gini, expressam, através de 
indicadores estatísticos, dados mais 
condizentes com a realidade social 
retratada. O conceito de IDH tem suas 
variáveis calculadas a partir da média 
geométrica dos índices de longevidade, 
escolarização e renda. Nessa mesma 
perspectiva de análise, o Índice de Gini 
trata-se de um medidor que expressa a 
desigualdade social de um determinado 
lugar ou país, através de uma escala que 
varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais 
próximo de 0, menor é a desigualdade 
socioeconômica e os índices de pobreza 
e extrema pobreza. Esses indicadores 
são, atualmente, importantes fontes de 
informação, utilizadas no planejamento, 

definição de políticas públicas e 
investimentos entre países e territórios. 
Cabe ao IDH não somente representar a 
atual conjuntura econômico-social da 
nação, mas também considerar os 
esforços envolvidos na busca de 
melhores resultados (DALBERTO et al., 
2015). 
Sen (1999), propõe que o 
desenvolvimento de uma sociedade não 
deve ser analisado exclusivamente 
através do Produto Interno Bruto (PIB) de 
um local. Nessa concepção, 
desenvolvimento humano é definido 
como o processo de ampliação das 
escolhas e liberdades das pessoas para 
que elas tenham capacidades e 
oportunidades para serem aquilo que 
desejam ser. Diferentemente da 
perspectiva do crescimento econômico, 
que vê o bem-estar de uma sociedade 
apenas pelos recursos ou pela renda que 
ela pode gerar, a abordagem de 
desenvolvimento humano coloca no 
centro da discussão as pessoas e suas 
oportunidades e capacidade (BRASIL, 
2018). 
Nessa perspectiva o objetivo deste 
estudo centra-se na análise descritiva, 
com abordagem quantitativa, do 
comportamento de indicadores 
socioeconômicos nos municípios do 
Território Médio Rio das Contas, na 
Bahia, no período compreendido entre 
1990 e 2010. Assim, busca-se discutir o 
processo de desenvolvimento nesse 
Território a partir da análise dos índices 
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de Desenvolvimento Humano e de Gini, 
no período retratado.  
 
Metodologia 
 
A população “amostra” do estudo foi 
composta por dezesseis municípios do 
Território Médio Rio das Contas – TMRC: 
Nova Ibiá, Manoel Vitorino, Itagi, Ibirataia, 
Gongogi, Jequié, Dário Meira, Aiquara, 
Ipiaú, Apuarema, Itagibá, Boa Nova, 
Barra do Rocha, Itamari, Jitaúna e Ubatã, 
localizado entre o Centro Sul e o Sul 
baiano, que agregam uma população 
total de 366,507 mil habitantes e 
ocupando uma extensão territorial de 
9.881 km² (IBGE, 2010). Inicialmente, 
realizamos o levantamento bibliográfico 
para construção do referencial teórico. Os 
dados primários foram obtidos através da 
consulta às bases de dados oficiais do 
governo a saber: Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Sistema 
Eletrônico de Informação (SEI). 
Posteriormente, os dados foram 
tabulados, sistematizados e analisados 
no sentido de construir um panorama do 
processo de desenvolvimento nos 
municípios que compõem o Território 
Médio Rio das Contas no período 
estudado. 
 
Resultados e discussão 
 
A análise do comportamento dos 
indicadores IDH e Gini entre a década de 
1990 e 2010, demonstrou a variação 
positiva dos mesmos ao longo dos anos 
refletindo as condições de 
desenvolvimento territorial em que os 
municípios estão inseridos. Contudo, 
alguns casos chamam atenção por 
apresentarem oscilações bruscas, 
positiva ou negativa, dos indicadores no 
período analisado.  
Observa-se que o município de Itagibá foi 
o que obteve maior aumento referente ao 
PIB per capta, saltando de R$ 2.133 em 
2000 para R$ 25.243,44 em 2010. No que 
concerne ao Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM), alguns 
municípios se destacam, principalmente, 
quando se compara a década de 90 com 
o ano de 2010, como por exemplo a 
cidade de Jitaúna que triplicou seu IDHM, 
no período em questão (Tabela 1). Ipiaú 
apresentou o melhor IDHM em 2010: 
0,670; evoluindo 0,294 pontos ao longo 
dos últimos 20 anos. O município 
permaneceu com a melhor posição em 
todos os anos verificados. Em 
contrapartida, Dário Meira exibiu o menor 
índice em 2010: 0,540, ficando na última 
colocação. Esse município apresentou 
também decréscimo populacional 
significativo no período observado 
(BAHIA, 2016). 
O Coeficiente de Gini caiu em seis 
municípios do Território Médio Rio de 
Contas caiu, ou seja, a desigualdade 
social nestas localidades vem se 
reduzindo nas últimas três décadas de 
forma sutil e não homogênea, pois, 
observa-se que, no período analisado, 
houve um comportamento diverso entre 
os municípios do território. No cenário 
regional houve uma diminuição da 
concentração de renda entre 1991 e 
2010. O índice de Gini caiu 0,024 pontos 
– de 0,608 em 2000 passou para 0,585 
em 2010.  
Apresentaram aumento na concentração 
de renda medida pelo indicador Gini: 
Apuarema, Barra do Rocha, Dário Meira, 
Ipiaú, Manoel Vitorino e Nova Ibiá. Itagi 
exibiu o melhor comportamento, com 
redução de 0,140 pontos, enquanto 
Gongogi apresentou o menor índice em 
2010: 0,479. Nova Ibiá teve o maior 
aumento na concentração de renda no TI: 
0,089 pontos; com um índice de Gini em 
0,566, perdendo apenas para Ipiaú 
(0,700), Barra do Rocha (0,577) e Jequié 
(0,567). 
No quesito demográfico, a maioria dos 
municípios tive redução no número de 
habitantes, Boa Nova foi o mais afetado 
caindo de 20.593 para 15.411, uma 
redução de quase 5.000 pessoas. No 
período entre 2000 e 2010, o Território 
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apresentou variação negativa no número 
de habitantes, com decréscimo de -6,4% 
no total de habitantes, demonstrando a 
intensidade do processo de emigração no 
território. Em números absolutos, o 
TMRC, de 2000 a 2010, contabilizou um 
saldo populacional negativo de quase 25 
mil habitantes. Esse processo pode estar 
relacionado com a tendência de queda na 
fecundidade, como também o processo 
de envelhecimento da população que é 
um fenômeno verificado também na 
escala estadual, tendendo a se 
intensificar nos próximos anos (BAHIA, 
2016). 
 
Conclusão 
 
A partir dos dados analisados pode-se 
verificar que vem ocorrendo um lento 
avanço nos indicadores 
socioeconômicos, os quais são 
expressos através da melhoria dos 
índices de Gini e IDH, na maioria dos 
municípios do Território. Portanto, infere-
se que essas unidades territoriais vêm 
experimentando um processo gradual de 
desenvolvimento, pautado na concepção 
do Desenvolvimento Humano, porém 
nota-se a persistência de um 
desenvolvimento intrarregional desigual. 
Conclui-se que houve um processo 
gradual de desenvolvimento, mesmo que 
de forma lenta, expressa por meio da 
melhoria nos índices de Gini e IDH. 
Contudo, observa-se algumas 
incongruências, pois ao passo que se 
revela um processo ascendente de 
melhoria dos indicadores, ainda que 

tímido e incipiente, verifica-se uma 
redução significante da população 
absoluta em vários municípios e também 
no âmbito territorial. Espera-se que o 
novo censo demográfico, previsto para 
2020, revele se essa tendência de déficit 
populacional reduza ou se estabilize e se 
continuará aumentando os Índices de 
Desenvolvimento Humano, no contexto 
dos municípios que compõem o Médio 
Rio das Contas.  
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Anexo 
 

Tabela – Indicadores de demográficos e socioeconômicos no Território Médio Rio das Contas/BA: 
1990 – 2010. 

Dados População Absoluta IDHM Índice de Gini PIB per capita (R$) 

Período 1991 1991 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 2000 2010 

Bahia 11.855.157 13.070.250 14.021.432 0,386 0,512 0,660 0,653 0,803 0,552 3.559,47 11.016,66 

Aiquara 6 .612 5.309 4.602 0,293 0,436 0,583 0,651 0,553 0,439 2.209,00 6.187,40 

Apuarema 7.647 7.451 7.459 0,250 0,386 0,522 0,528 0,521 0,466 2.033,00 4.867,71 

https://www.ibge.gov.br/
http://www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br/
http://www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br/
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/o_atlas_/
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/o_atlas_/
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Barra do 
Rocha 

9.690 8.070 6.313 0,223 0,386 0,577 0,538 0,578 0,518 1.520,00 5.811,12 

Boa Nova 13.505 20.593 15.411 0,232 0,319 0,567 0,592 0,597 0,520 1.058,00 3.742,57 

Dário Meira 13.507 15.228 12.836 0,203 0,348 0,540 0,450 0,500 0,558 1.116,00 3.400,82 

Gongogi 8.951 10.453 8.357 0,277 0,389 0,576 0,510 0,528 0,478 1.271,00 4.404,44 

Ibirataia 22.594 24.725 18.943 0,297 0,422 0,576 0,604 0,623 0,498 1.430,00 9.275,69 

Ipiaú 45.245 43.592 44.390 0,362 0,498 0,670 0,678 0,629 0,700 1.842,00 5.982,09 

Itagi 14.554 14.628 13.051 0,265 0,397 0,540 0,493 0,625 0,478 1.578,00 5.104,13 

Itagibá 19.916 17.191 15.193 0,296 0,421 0,590 0,571 0,541 0,496 2.133,00 25.243,44 

Itamari 8.831 8.324 9.903 0,328 0,428 0,578 0,715 0,588 0,523 1.733,00 6.185,17 

Jequié 144 772 147.115 151.895 0,382 0,504 0,665 0,636 0,564 0,566 2.767,00 8.264,19 

Jitaúna 20.831 20.990 14.115 0,248 0,401 0,755 0,460 0,589 0,513 1.165,00 4.714,74 

Manoel 
Vitorino 

17.025 16.706 14.387 0,221 0,357 0,566 0,482 0,510 0,514 1.378,00 4.032,88 

Nova Ibiá 10.502 7.144 6.648 0,249 0,395 0,570 0,495 0,479 0,564 2.347,00 11.330,39 

Ubatã 25.900 21.774 25.004 0,353 0,443 0,593 0,680 0,620 0,536 1.503,00 4.381,13 

Fonte: IBGE, 2018. SEI/BA 2018. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é propor um robô que executará a coleta de dados referentes à 
qualidade da água (pH) dos locais de criação de peixes (pisciculturas) de produtores de baixa renda, 
habitantes das margens da Barragem de pedras situada na cidade de Jequié, a principal motivação 
para o desenvolvimento desse projeto é mostrar que a tecnologia pode ser usada para redução das 
desigualdades sociais. Baseado nos simples métodos e materiais de confecção é possível prever o 
aceitamento do projeto pela comunidade cientifica.  
Palavras-chave: pisciculturas; Barragem de Pedras; redução das desigualdades sociais. 
 
Abstract: The objective of this work is help with the collection of data on the water quality (pH) of fish 
farms (pisciculture) of low income producers, inhabitants of the sides of the Barragem de Pedras located 
in Jequié, the main motivation for the development of this project is to show that technology can be used 
to reduce social inequalities. Based on the simple methods and materials of preparation it is possible to 
predict the acceptance of the project by the scientific community. 
Keywords: pisciculture; Barragem de Pedras; social differences reduction. 
 

Introdução 
 
O presente trabalho tem como objetivo 
demonstrar as potencialidades de um 
robô que meça regularmente o pH da 
água da Barragem de Pedras, no bairro 
Cidade Nova, localizada no município de 
Jequié, Bahia, onde a piscicultura é uma 
atividade de subsistência de diversas 
famílias, seja para obter o alimento do 

dia-dia, seja vender o resultado da pesca 
nas feiras da região.  
A Ideia do projeto surgiu em um 
desenvolvimento de um trabalho feito 
anteriormente, para disciplinas técnicas 
do IFBA, mais especificamente 
relacionadas à robótica, onde a equipe 
precisaria pensar no desenvolvimento de 
um robô que pudesse ter alguma 
funcionalidade prática. A partir desta 
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discussão os componentes da equipe 
escolheram criar um robô que pudesse 
medir o pH da água da Barragem de 
Pedras de Jequié, dado a sua 
importância, como já dito, para que os 
resultados destas coletas pudessem 
auxiliar as autoridades locais no controle 
do pH da água da barragem de maneira 
a contribuir para uma pesca de maior 
qualidade e produtividade. 
De acordo com Greenemeier (2018), os 
peixes-robôs podem ajudar na 
manutenção de construções humanas 

com enfoque em detecção de poluentes 
em barragens e diques, ou seja, ideal 
para o presente projeto.  
Segundo o site da CHESF (2018) “a 
Usina da Pedra encontra-se localizada no 
rio de Contas, num trecho denominado 
Pedra Santa, 18 km a montante da cidade 
de Jequié”. Usina da Pedra é o nome 
dado à Barragem de Pedras pela CHESF. 
Atualmente a barragem represa cerca de 
1.750.000.000.000 (Anexo 1) (um 
quatrilhão e setecentos trilhões e meio de 
litros de água). 

 

 
 

Metodologia 
 
A metodologia proposta para o robô a ser 
construído é que ele trafegue às margens 
(locais mais próximos das pescas 
realizadas pelos moradores da 
comunidade) da barragem de pedras e 
colete regularmente em um intervalo de 
tempo a ser especificado ainda, algumas 
vezes por dia, as medidas de pH da água, 
e essas valores coletados, que seriam 
calculados pelo próprio robô, como pode 
ser visto mais detalhadamente abaixo, 
serviriam de balizamento para controle do 
pH da água pelas autoridades locais, de 
modo a manter um melhor grau de 
qualidade de água.  
Como base para o cálculo tomar-se-á o 
pH da água ideal indicado para regiões 
tropicais: normalmente, os peixes são 
cultivados em águas com pH entre 5 e 
9,5. No entanto, para a piscicultura 

brasileira que ocorre em localidades da 
zona tropical, o ideal é que o pH tenha 
nível entre 7 e 8. Desta forma, entende-
se que os peixes se desenvolvem melhor 
quando cultivados no meio neutro ou um 
pouco alcalino (TREVISAN®, 2017). 
Para a construção do robô será utilizada 
as seguintes características: a) 
Confecção da base flutuante e da 
cobertura do protótipo será usado 
poliestireno expandido representado no 
modelo 3D (de três dimensões) na Fig. 1; 
b) As análises de pH e armazenamento 
dos dados referente à esta análise será 
feita por um Arduino (placa de 
processamento de dados) alimentado por 
uma ou mais pilhas de 9 volts cada, 
conectado a um condutivímetro (sensor 
que vai medir a condutividade elétrica da 
água) o qual irá fornecer dados para 
calcular o pH e mandar tais informações 
para o Arduino que os armazenara em um 
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cartão micro SD de 1 gigabyte. 
Representações digitais em 3D 
meramente ilustrativas na Fig. 5; e c). 
Para a movimentação em  água foi 
utilizada uma placa de rádio frequência 
(emissor de sinal via rádio) Fig. 2 para 
controle remoto com sinal de 2.4 GHz e 

distância máxima de 30 metros, 
interagindo com dois pequenos motores 
Fig. 3 alimentados por uma bateria 
recarregável Fig. 4 de 3.7 volts e 150mAh 
com autonomia de aproximadamente 45 
minutos, vale ressaltar que as figuras a 
seguir são meramente ilustrativas. 

 

  

Fig. 1a: Base flutuante. Fig. 1b: pilha, Arduino e condutivímetro. 
Fonte: autoria própria Fonte: autoria própria 

  

A seguir temos a representação em 3D do 
protótipo na Fig. 5, e na Fig. 6 temos uma 
possível organização dos componentes. 
 

 

 

 

Fig. 2: Placa RF 
Fonte: autoria própria 

Fig. 3: Motores 
Fonte: autoria própria 

Fig. 4: Bateria 
Fonte: autoria própria 

 

  
Fig. 5: Protótipo 

Fonte: autoria própria 
Fig. 6: Protótipo aberto 
Fonte: autoria própria 

Resultados e discussão 
 
Por se tratar de uma proposta de robô 
que medirá pH da água em locais de 
piscicultura, mais especificamente para 
este trabalho, na Barragem de Pedras 
localizada no município de Jequié, os 
resultados ainda não são concretos. 
Porém a aplicabilidade do projeto é 

bastante relevante, uma vez que 
atualmente a comunidade que usa a 
barragem como meio de subsistência 
poderia ser impactada diretamente pela 
correção do pH da água, o que 
ocasionaria uma maior produtividade de 
peixes na localidade. 
Baseando-se na tabela acima de 
comparação da eficiência entre a coleta 
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de dados (pH) tradicional e o medidor 
automatizado podemos concluir que, o 
projeto pode economizar algumas horas 
de trabalho de um servidor público, que 
pode fazer outro serviço de mais 
complexidade, enquanto o robô faz a 
coleta de dados de maneira regular e 
padronizada, enviando os dados para a 
central. O trabalho do agente público será 
de, através dos resultados, corrigir o pH 
da água para que se mantenha o máximo 
possível o índice ideal de maneira a 
aumentar a produtividade de peixes. 
Espera-se que o projeto cumpra seu 
objetivo, que é facilitar a compilação de 
dados em uma área num curto período de 
tempo correlacionando as variáveis, pH e 
local, para uma possível intervenção de 
uma autoridade local. 
 
Conclusão 
 
Diante do que foi exposto a proposta do 
robô indica um grande potencial de 
praticidade, visto que não existe ainda, na 
localidade, medição de pH da água com 
este intuito de promover piscicultura, já 
que o pH seria controlado 
especificamente para este fim, e também 
porque tais resultados a serem coletados 
trariam um resultado direto de aumento 
de qualidade de vida para a bacia 
hidrográfica local de Pedras e também 
para a comunidade que fará uso dos 
resultados práticos de uma nova forma de 
controle de pH que possa ser coletado 
regularmente e de maneira padronizada. 
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Resumo: O trabalho está sendo desenvolvido para pessoas que possuem deficiência física 
(cadeirantes) ou impossibilidade de locomoção com o intuito de gerar a praticidade ao fazer compras; 
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incrementando a tecnologia no dia a dia das pessoas de qualquer classe social. A base central do 
projeto foi uma placa de Arduino e um tipo de robô “remoto”. O trabalho foi desenvolvido através de 
vários sensores que possibilitam ao robô que tenha reação a estímulos variados, a diferença do 
trabalho aos demais é uma melhor capacidade de locomoção dos cadeirantes dentro dos 
supermercados. (Acessibilidade: exemplos de como o supermercado tem o poder (e o dever) de 
inclusão) [APAS Show 2017, Ivan Monteiro]. O projeto ainda está em desenvolvimento, porém as 
expectativas são boas em relação aos demais. 
Palavras-chaves: Robótica, Carrinho de Supermercado, Autômatos, Remoto.  
 
Abstract: The work is being developed for people who have physical disabilities (wheelchair users) or 
impossibility of locomotion and practicality when shopping; increasing the technology in the day to day 
of people of any social class. The central base of the project was an Arduino board and the "Remote" 
type robot, the Work was developed through several sensors that allow the robot to respond to varied 
stimuli, the difference of work to the others is the ability to move and the "social adjustment" of the 
wheelchair to the society (Accessibility: examples of how the supermarket has the power (and the duty) 
of inclusion) [APAS Show 2017, Ivan Monteiro]. The project is still under development, but the 
expectations are good in relation to the others. 
Keywords: Robotics, Supermarket Cart, Automatons Remote. 
 

Introdução 
 
O problema acontece nos 
supermercados atuais, onde fazer 
comprar grandes se tornam difícil 
trabalho para os cadeirantes, por conta 
do peso e do cansaço de em empurrar a 
cadeira de rodas e o carrinho de compras 
pesado, então pensamos em algo que 
poderia ajudar essas pessoas e deixar a 
locomoção dentro do supermercado mais 
acessível para os deficientes físicos. O 
carrinho solucionaria o problema se 
acoplando a cadeira de rodas e com o 
auxílio do usuário o carrinho move a 
cadeira de rodas, trazendo, dessa 
maneira, a possibilidade de fazer 
compras de modo mais fácil. O foco deste 
trabalho está em simplificar a locomoção 
de cadeirantes que ainda tenham o 
movimento de alguma parte do corpo, 
nosso projeto não se adequa a 
cadeirantes paraplégicos, pois eles 
sequer conseguem se mover sem o 
auxílio de outras pessoas. Em 
comparação à projetos similares, o 
diferencial encontrado foi num carrinho 
controlável com facilidade de 
deslocamento, enquanto os outros 
projetos são adaptados para facilitar ao 
cadeirante empurrar o carrinho e a 
cadeira de rodas, porém nosso projeto é 
exatamente ao contrário, o carrinho move 
o usuário deixando a compra acessível 

para os cadeirantes, e não promove 
esforço desnecessário.  
A principal motivação do trabalho é tonar 
o dia-a-dia de um deficiente físico o mais 
próximo possível da grande maioria. 
Este artigo encontra-se organizado da 
seguinte forma: a seção 3 apresenta o 
trabalho, na seção 4 descreve e mostra 
os métodos e materiais usados, na 5 e 6 
temos as conclusões finais do projeto. 
 
O Trabalho Proposto 
 
O trabalho surgiu com a ideia de usar a 
tecnologia atual para a o dia-a-dia, pois 
vivemos em sociedade onde são 
raríssimos casos de pessoas que não 
tem dispositivo bluetooth, sendo uma 
maneira de deixar o deslocamento dentro 
do supermercado mais acessível aos 
cadeirantes. O trabalho usa um robô do 
tipo remoto (construído através de um 
Arduino), um carrinho de supermercado, 
e motores para a movimentação e 
direção, e outros sensores a parte, 
dependendo das consequências futuras 
que o trabalho exercer. Chegando ao 
supermercado há duas possibilidades de 
carrinho, o remoto e o comum, não há 
garantias que pessoas sem tal deficiência 
não iriam usar o carrinho remoto, pois 
vivemos numa sociedade acomodada, 
onde não se respeita nem as rampas de 
acesso quanto mais um carrinho como 
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este. O carrinho remoto ao conectar no 
bluetooth irá responder ao usuário que 
depois de acopla-lo a sua cadeira de 
rodas, poderá usá-lo (o carrinho vai 
mover a cadeira de rodas), a principal 
diferença do projeto pelo demais é não 
fazer uso da força humana. Duas 
pessoas mais o tutor participaram do 
projeto, o trabalho ainda está sendo 
desenvolvido, o carrinho de 
supermercado remoto que puxa o usuário 
fazendo com que ele possa fazer 
compras e não tenha muito esforço com 
o ato.  
 
Materiais e Métodos 
 
Utilizamos para fazer tal projeto como 
base principal a possibilidade de controlar 
o Arduino através de um celular 
bluetooth, a placa de Arduino (imagem 1). 
Utilizamos como materiais principais um 
carrinho de supermercado (imagem 4), 
motores (imagem 3), e um celular Android 
com Bluetooth. 
Basicamente o celular conectará através 
de bluetooth (Imagem 2) irá controlar a 
velocidade e direção do carrinho que é 
possível por causa da existência dos 
motores elétricos nas rodas. 
O usuário que estiver com o smartphone 
terá o total controle do carrinho, após 
conectar com o bluetooth do Arduino e 
acopla o carrinho a cadeira de rodas, o 
carrinho responderá aos comandos do 
celular e o usuário poderá se mover para 
todas as direções de acordo com a sua 
necessidade. 
 

  
Imagem 1: Arduino Imagem 2: Bluetooth 

 

 

Imagem 3: Motor CA 
Imagem 4: Carrinho de 
supermercado (onde 

iremos adaptar) 

 
Resultados e Discussão 
 
Pretendemos que o carrinho afete a vida 
de muitas pessoas de modo positivo 
através da facilidade de locomoção de 
um cadeirante ao fazer compras. Nos 
dias atuais não custumamos ver 
cadeirantes irem ao supermercado 
porque ele possuem limitações na 
sociedade, o carrinho para cadeirantes 
irá tonar possivel um deles se tonar quase 
indepentente. O diferencial desse projeto 
dos demais é o fato do próprio ter 
recussos eletronicos, o que não possui 
nos demais projetos similares, há 
carrinhos que são apenas adaptados e 
não tiram o grande esforço do cadeirante. 
O projeto não tem como intuito o alcance 
em lugares altos, para tal ação ainda será 
necessária a o auxílio de outra pessoa. O 
projeto está sendo feito de modo que 
ocorra os mínimos erros possíveis e 
ajude o maximo possivel o defisiente 
fisico, focando especificamente nos 
cadeirantes atuais, que não possuem 
lugar na maiorias dos supermecados de 
todo o mundo apesar de ser uma lei ter 
um carrinho para cadeirantes nos 
estabelecimentos (LEI N.º 4.633-B). 
 
Conclusões 
 
As vantagens desse projeto do carrinho 
remotalmente controlavel é fazer com 
que facilite a vida do consumidor 
deficiente no supermercado, para que 
não necessite mais de ficar empurrando 
o carrinho e a cadeira de rodas ao mesmo 
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tempo (um trabalho muito desgastante), o 
carrinho irá acompanhar o usuário 
através do Bluetooth (conectado através 
de um dispositivo), depois de acopla a 
cadeira ao carrinho o cadeirante poderá 
se locomover com facilidade e não terá 
maior cansaço físico . 
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Resumo: O presente projeto visa apresentar protótipo de fogão com utilização de energias alternativas, 
que tenham caráter sustentável e que possam atender a demanda de famílias de baixa renda, aquelas 
que não têm condições financeiras de sustentar despesas com gás de cozinha (gás liquefeito de 
petróleo ou GLP), oferecendo meios de combate às desigualdades ambientais e sociais. A energia 
solar é a principal fonte utilizada na alimentação do nosso protótipo pela facilidade de captação, 
renovação e abundância, com a ressalva da utilização de uma energia auxiliar para quando não houver 
incidência solar suficiente para a cocção dos alimentos, sendo assim, o projeto conta com um 
biodigestor com a finalidade de produzir gás metano (CH4) para ser utilizado como combustível 
alternativo no fogão. Os parâmetros para a utilização em conjunto destas energias serão registrados 
ou regulados através da plataforma microcontrolada Arduino com o intuito de fornecer maior eficiência 
ao processo de aproveitamento térmico. 
Palavras-chave: Fogão; Biodigestor; Sustentável; Energia Solar; Arduino. 
 

IMPLEMENTATION OF A LOW-COST STOVE WITH USE OF RENEWABLE 
ENERGIES 

 
Abstract: This project aims to make the prototype of the stove with the use of alternative energies, 
which have the most sustainable characteristics and that can meet the demand of low-income families, 
those that do not have the financial conditions for keeping the expenditure with traditional cooking gas, 
counseling to combat social and social wars. Solar energy is the main energy source of our prototype 
for the ease of capture, renewal and abundance, with the use of an auxiliary energy for when the solar 
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energy is not enough for the cooking of the food, so the project has biodigestor with the purpose of 
producing methane gas (CH4) to be used as alternative fuel in the stove. The parameters for the joint 
use of these energies will be registered or regulated through the Arduino microcontrolled platform in 
order to provide greater efficiency to the thermal recovery process. 
Keywords: Stove; Biodigester; Sustainable; Solar energy; Arduino. 
 

Introdução 
 
Cozinhar é por definição o ato de preparar 
o alimento através da energização por 
temperatura elevada. Ademais, deve-se 
levar em consideração a sua importância 
para história humana, quando a 
descoberta dessa técnica para o preparo 
de refeições foi um fator decisivo para a 
transição de nômades para sedentários. 
Atualmente, todos necessitam e vivem a 
base disso, o que torna o aprimoramento, 
deste procedimento, indispensável. 
Atualmente, é perceptível que quase toda 
a população brasileira utiliza como 
combustível para cocção dos alimentos o 
GLP (gás liquefeito de petróleo ou gás de 
cozinha), combustível fóssil derivado do 
petróleo. No entanto, o preço de tal 
combustível tem sofrido aumentos 
significativos, tornando inviável o seu uso 
para muitas famílias de baixa renda. 
Segundo a ANP (apud MENDONÇA, 
2018), o custo de um botijão de gás GLP 
era de R$ 57,00 em junho de 2017, após 
um ano, em julho de 2018, a média 
estava perto dos R$ 70,00. Com esse 
aumento, o consumo de GLP começou a 
cair, o que não acontece desde 2004, 
segundo o Sindicato Nacional das 
Distribuidoras (apud OLIVEIRA, 2015). 
Nesse âmbito, pensou-se em resolver o 
problema apresentando alternativas 
diversas, desde uma regressão, como a 
utilização do carvão ou lenha em fogões 
artesanais, até o uso de tecnologias 
sustentáveis modernas. Ao selecionar a 
segunda opção, cria-se uma forma de 
incentivar ainda mais o desenvolvimento 
tecnológico dentro do campus, além de 
apresentar uma forma de queima menos 
agressiva ao meio ambiente. 
Após estudos e análise, concluiu-se que 
há algumas alternativas viáveis nesse 
momento para a construção de um 

protótipo, a mais simples é a conversão 
da incidência dos raios solares em 
energia térmica, provocando um 
cozimento indireto. Nesse caso, sabe-se 
que nem sempre haverá incidência solar 
suficiente para esse tipo de aplicação, 
sendo assim, optou-se por fabricar um 
dispositivo auxiliar que transforma 
rejeitos em gás biocombustível capaz de 
ser convertido em energia térmica 
através de queima, similar ao modelo 
tradicional com GLP. 
 
Metodologia 
 
Ao pensar em alternativas tão eficientes 
quanto combustíveis fósseis para cocção 
num fogão doméstico, opções foram 
deliberadas, e as menos poluentes e 
mais possíveis para a situação foram a 
utilização da energia solar térmica e da 
energia química de biocombustíveis. 
A partir disso, com base em projetos 
anteriores, a equipe foi até 
estabelecimentos destinados a receber 
ferragens, dentre outros equipamentos 
descartados, com o intuito de adequar o 
protótipo a materiais de baixo custo, 
pensando na reutilização como forma de 
preservação ambiental e acessibilidade 
econômica. O resultado desta viagem foi 
a aquisição de antenas, ferragens 
diversas, uma panela de pressão que 
trabalhará como uma caldeira, algumas 
mangueiras, estrutura superior do fogão e 
etc., com um custo de R$ 1,15. 
Os materiais foram limpos e higienizados. 
Adquiriu-se também outras mangueiras 
restantes, de cobre e de alta resistência a 
pressão, para um bom andamento do 
trabalho, custando R$ 70,00. Os 
recipientes para a produção dos 
biocombustíveis foram doados, além da 
bombona de 200 litros que foi também 
doada pelo laboratório de geociências. 
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Durante a escavação para aterrar 
bombona e dutos de gás, foram 
observados problemas devido ao solo 
rochoso, sendo solucionado pelo uso de 
ferramental próprio para perfuração 
superficial desse tipo de terreno. Para 
esta instalação, foram gastos 30 metros 
de cano de PVC de 1/2”, interligados por 
quatro joelhos de noventa graus, e 
fixados através de cola apropriada. 
Para compor o material em 
decomposição no biodigestor, foi 
realizado estudo comparativo das 
capacidades de produção de biogás de 
diversos materiais orgânicos, decidindo 
pela mistura de excremento animal e 
serralha, devido a viabilidade de 
aquisição e tempo de produção. A equipe 
iniciou um processo de captação destes 
tipos de materiais em locais de criação de 
animais, recolhendo doações para 
alimentar os recipientes e iniciar a 
produção do biocombustível, 
principalmente composto por metano, 
mesmo assim foi produzido pouco 
volume deste gás, percebido pelo sensor 
instalado no sistema. 
Para a filtragem e retenção do gás 
produzido, utilizamos um galão de 20 
litros, abastecido com 10 litros de água. 
Neste recipiente, uma mangueira para 
gás, que vem do biodigestor, imerge no 
líquido onde o gás é filtrado. Depois 
disso, o gás emerge na superfície da 
água, sendo retido seu retorno ao 
mecanismo de biodigestão, saindo por 
uma outra mangueira para gás 
direcionada para a boca do fogão. 
Por outro lado, a adequação da antena 
como concentrador solar culminou em 
adaptações, tais como, recobrimento da 
mesma com segmentos de espelhos que 
funcionam como refletores, provocando 
maior aproveitamento da energia térmica 
dos raios do sol, aplicando-os direta e 
precisamente na caldeira (panela de 
pressão). Entretanto, a estrutura metálica 
da antena provocou retenção de parte do 
calor fornecido pelo sol, problema 
solucionado através do revestimento com 

manta térmica fabricada de materiais 
isolantes. 
A caldeira foi montada sobre uma 
estrutura articulada que proporcionava o 
equilíbrio da mesma na posição 
horizontal, pois a antena se move 
automaticamente para otimizar a 
captação dos raios solares. O 
nivelamento a caldeira é importante para 
o controle de nível da água que precisará 
permanecer constantemente alimentada 
através de bomba de deslocamento 
positivo alternativo de pistão manual. O 
vapor gerado pela caldeira é então 
orientado por um tudo de cobre até a 
boca do fogão onde repousará a panela 
que será aquecida através de condução 
térmica entre a parede do duto de cobre 
e a superfície metálica da mesma. 
Percebemos que há uma baixa eficiência 
nessa condução, o que limita o uso do 
fogão solar devido a baixas temperaturas 
alcançadas, em torno de 130 graus. 
A estrutura do fogão veio toda montada, 
sofrendo pequenas alterações 
necessárias para adequação ao projeto. 
Como dito anteriormente, foi limpa e 
testada, obtendo resultados satisfatórios 
de controle de queima, quando da 
utilização de gás combustível, e baixa 
eficiência no uso do vapor oriundo da 
caldeira. 
Neste ínterim, podemos pensar em 
formas de utilizar o calor transportado 
pelo vapor na cocção dos alimentos, 
principalmente ampliando as áreas de 
transferência de calor, pensando na 
convecção (não só na condução), ou 
aumentando a pressão nos dutos de 
cobre, o que eleva consequentemente a 
temperatura de ebulição da água, e do 
sistema como um todo. 
 
Resultados e discussão 
 
Este projeto é baseado numa série de 
trabalhos realizados anteriormente, 
entretanto, os erros identificados foram 
corrigidos, por exemplo, o 
posicionamento do fogão, que antes se 
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encontrava próximo ao ponto focal e 
ocasionalmente provocava queimaduras 
ao usuário. A ausência da incidência de 
raios solares em períodos específicos, 
como noite e tempo nublado, também 
surgiu como impedimento para a 
utilização do sol como fonte de energia, 
com isso, utilizou-se o biodigestor como 
alternativa energética para garantir 
flexibilidade temporal. No que diz respeito 
ao biogás, foi utilizado um sensor (mq-04) 
que detectou a concentração de metano 
no tanque menor do biodigestor, pois ele 
apresenta velocidade de produção maior, 
porém, no tanque maior a presença do 
gás ainda não foi detectada, devido à 
baixa taxa de produção. Sobre o 
concentrador, não foi possível mensurar 
a quantidade de energia térmica em 
decorrência da queima do sistema de 
sensoriamento de temperatura. Por fim, 
toda a estrutura, do físico ao código, está 
em processo de refinação e 
aperfeiçoamento, o protótipo ainda 
passará por vários testes para que haja 
maior confiabilidade e integridade em seu 
funcionamento. 
 
Conclusão 
 
Várias questões foram levantadas 
durante a realização do projeto, como a 
alteração da sua forma inicial para melhor 
se adequar as eventualidades do 
processo de cocção e para o 
aperfeiçoamento e otimização de todo o 
procedimento. Ademais, após as 
alterações pode-se alcançar o 
desempenho próximo ao esperado, 
abaixo da eficiência do equipamento 
atualmente utilizado pela maioria das 
famílias. 
Apesar do baixo desempenho, o 
dispositivo pode se tornar mais preciso 
em suas funcionalidades, caso haja um 

ataque aos problemas ora apresentados, 
possibilitando que o trabalho seja 
realizado de forma mais eficiente. Deste 
modo, a implementação de um fogão de 
baixo custo com uso de energias 
renováveis pode-se mostrar mais apto a 
cumprir os objetivos lançados no projeto 
base. 
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Resumo: Com o intuito de avaliar como está sendo feito o descarte de óleos lubrificantes na cidade de 
Jequié, foi aplicado em algumas oficinas (que os proprietários aceitaram ser voluntários), um 
questionário semiestruturado onde foi perguntado, por exemplo, se os funcionários possuíam formação 
na área de mecânica, qual forma de descarte utilizada pelas empresas, e qual o destino dado aos 
resíduos contaminados. Os dados revelaram que quase a totalidade dos funcionários não possui 
formação técnica em mecânica. Uma parcela de 20% das empresas entrevistadas ainda faz o descarte 
sem se preocupar com as normas vigentes, o que pode estar relacionado a falta de conhecimento e/ou 
treinamento a respeito do tema. Como ação de intervenção foi elaborada uma cartilha informativa para 
ser distribuída nas oficinas da cidade, sobre o como deve ser feito o descarte do óleo lubrificante usado, 
de forma a minimizar os impactos ambientais. 
Palavras-chave: Óleos lubrificantes; Descarte; Resíduos contaminados. 

 
Abstract: In order to evaluate how the disposal of lubricating oils in the city of Jequié is being done, a 
semi-structured questionnaire was applied in some workshops (which the owners agreed to volunteer), 
where, for example, employees were trained in the area of the form of disposal used by companies, and 
the fate of contaminated waste. The data revealed that almost all employees do not have technical 
training in mechanics. A 20% share of the companies interviewed still discard without worrying about 
the current norms, which may be related to a lack of knowledge and / or training regarding the subject. 
As an intervention action, an informative booklet was prepared to be distributed in the city workshops, 
on how to dispose of the used lubricating oil, in order to minimize environmental impacts. 
Keywords: Lubricating oils, Disposal, Contaminated waste. 
 

Introdução 
 
Os óleos lubrificantes são substâncias 
que servem para diminuir o atrito, o ruído, 
e o calor entre as peças, desta forma 
melhora e aumenta a vida útil os 
equipamentos dos motores. Após o uso 
dessa substância ele precisa ser 
descartado de forma correta, pois ele é 
nocivo a saúde e ao meio ambiente. Essa 
pesquisa tem como foco fazer um 
diagnóstico a respeito do descarte de 
óleo lubrificante usado e contaminado 
(OLUC) nas oficinas mecânicas da 
Cidade de Jequié – BA, para saber se 
este procedimento está sendo feito em 
consonância com as normas 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (CONAMA). Em seguida, 
desenvolver uma cartilha para ser 

distribuída nas oficinas da cidade como 
fonte de informação e sensibilização 
sobre o tema. 
 
Metodologia 
 
Esse trabalho foi realizado por 
amostragem em 10 oficinas de Jequié-
BA, onde são feitas a troca do óleo 
lubrificante. Inicialmente foi aplicado um 
termo de autorização para que 
pudéssemos utilizar os resultados obtidos 
na pesquisa, em seguida os 
entrevistados preencheram um roteiro de 
avaliação com 12 perguntas sobre o 
OLUC e o seu descarte. Em um segundo 
momento foi confeccionada uma cartilha 
informativa (Figura 1) que explica como 
deve ser feita a troca do óleo, os danos 
que causam a saúde e ao meio ambiente 
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e também um ciclo ilustrativo de como 
ocorre esse processo. 
 
Resultados e discussão 
 
Após a aplicação dos roteiros nas 
empresas que prestavam serviços a partir 
do óleo lubrificante, fez-se possível a 
análise dos dados obtidos. Conforme 
analisado nas respostas que foram 
colhidas e até mesmo no contato direto 
entre os entrevistadores e entrevistados, 
foi notória a falta de capacitação e 
conhecimento mais específicos dos 
profissionais que manipulam o OLUC, 
observado no Gráfico 1. Tal fato é 
extremamente preocupante, pois essa 
falta de conhecimento acarreta a 
irresponsabilidade do seu descarte de 
forma aleatória, sem se preocupar com 
os possíveis danos provocados pelo 
produto e os demais que tiveram contato 
com ele.  
 
Conclusão 
 
Concluiu-se que as próprias empresas 
que fazem essa troca não têm noção do 
risco que estavam correndo, pois o OLUC 
quando ele não tem mais a sua serventia 
ele é altamente tóxico e nocivo. Então, 
visto essa necessidade que preocupa 
muito, foi criada a cartilha que dão as 
informações necessárias as essas 
pessoas para que tenha o conhecimento 
de como manusear esse óleo sem correr 
riscos. 
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Anexos 
 

 
Gráfico 01- Forma de descarte do óleo 

lubrificante. 
 

 
Figura 1- Cartilha Informativa. 
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Resumo: Este trabalho visa analisar as principais ações desenvolvidas na gestão dos resíduos sólidos 
urbanos no município de Jequié – BA, tomando como parâmetro as diretrizes estabelecidas na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. A crescente concentração da população brasileira, traz a 
necessidade de atender a novas demandas por bens de consumo. Tal concentração, quando não 
acompanhada de um planejamento adequado, contribui para o agravamento de uma das principais 
características das atividades humanas: a geração de resíduos. O estudo é caracterizado como uma 
pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa realizada através de entrevistas 
semiestruturadas com encarregados da EMPESA e representantes da Prefeitura de Jequié e, 
paralelamente, observação assistemática. Os resultados apontam ausência de incentivo às atividades 
de catação de materiais recicláveis; mitigação nas ações de coleta seletiva; inabilidade na execução 
da logística reversa; precariedade da operacionalização do Aterro Público; e estagnação das políticas 
públicas de gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos. 
Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos; Prefeitura de Jequié; Gestão de resíduos 
sólidos urbanos. 
 

MANAGEMENT AND HANDLING OF SOLID URBAN WASTE IN THE 
MUNICIPALITY OF JEQUIÉ-BA 

 
Abstract: This paper aims to analyze the main actions developed in the management of urban solid 
waste in the city of Jequié -Ba, taking as a parameter the guidelines established in the National Policy 
on Solid Waste - NPSW. The growing concentration of the Brazilian population brings the need to supply 
new demands for consumer goods. Such concentration, when it is not accompanied by adequate 
planning, it contributes to the aggravation of one of the main characteristics of human activities: the 
generation of waste. The study is characterized as an exploratory and descriptive research, with a 
qualitative approach performed through semi-structured interviews with EMPESA managers and 
representatives of the Jequié City Hall and, in parallel, unsystematic observation. The results call 
attention to the absence of incentive to recycle materials; precariousness in the actions of selective 
collection; inability to perform reverse logistics; precariousness of the operation of the Public Landfill; 
and stagnation of public policies and management of solid urban waste. 
Keywords: National Solid Waste Policy; City Hall of Jequié; Solid urban waste management. 
 

Introdução 
 
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) 
constituem hoje um desafiante tema na 
agenda de políticas públicas ambientais. 
A gestão e o manejo inadequados desses 
resíduos geram problemas 
socioambientais, econômicos e de saúde 
pública. A busca de soluções para a 

destinação final dos resíduos tem 
constituído expressivo desafio, sobretudo 
no que se refere à prevenção à poluição 
do solo, do ar e dos recursos hídricos. 
(OLIVEIRA & GALVÃO JUNIOR, 2016) 
Diante desses argumentos, e 
considerando a relevância da gestão dos 
resíduos sólidos na cidade de Jequié, 
cuja posição estratégica na microrregião 
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evidencia uma posição de destaque o 
que a torna um modelo para cidades 
circunvizinhas, aliada a existência de um 
marco legal, uma vez que foi sancionada 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) em 2010 é que justifica o 
interesse por este estudo. 
Assim, esta pesquisa pretende analisar 
as principais ações desenvolvidas na 
gestão dos resíduos sólidos urbanos no 
município de Jequié - BA tomando como 
parâmetro as diretrizes estabelecidas na 
PNRS. 
 
Metodologia 
 
O estudo em questão é caracterizado 
como exploratório e descritivo e, em sua 
abordagem, classifica-se como 
qualitativo. Os dados foram coletados no 
período de abril a setembro de 2018 por 
meio do levantamento da legislação no 
âmbito federal, artigos científicos, 
documentos técnicos e informações 
oficiais emitidas por diversos órgãos. 
Paralelamente, foram realizadas 
entrevistas com roteiro semiestruturado, 
anotação simultânea, com técnicos e 
gestores envolvidos no manejo dos 
resíduos sólidos da cidade de Jequié, 
além da coleta de informações obtidas 
por meio de observação assistemática no 
Aterro Público do Município e na 
Cooperativa de Catadores Recicla Jequié 
(Cooperje). Os questionamentos 
presentes nas entrevistas foram 
reportados a quatro entrevistados 
selecionados pelo critério de 
envolvimento e participação no processo 
de manejo dos resíduos sólidos. 
 
Resultados e discussão 
 
No intuito de dar um direcionamento aos 
caminhos a serem percorridos ao longo 
da pesquisa, a primeira entrevistada foi a 
gestora da Secretaria de Agricultora e 
Meio Ambiente, a Sra. MC. Em seguida 
foram coletadas informações junto ao 
primeiro administrador do Aterro Público 

da cidade de Jequié, o Sr. GCB e depois 
os encarregados, WASS e GMS, da 
empresa Empesa (Empresa 
Pernambucana de Engenharia Sanitária 
– LTDA) que presta serviços de 
operacionalização do Aterro. 
O Aterro Público do município de Jequié 
foi inaugurado em 1998, em uma área de 
130 hectares, localizado na Vila Suíça. A 
construção do Aterro foi gerenciada pela 
Conder (Companhia de Desenvolvimento 
Urbano do Estado da Bahia). Hoje, o 
mesmo é considerado um Aterro 
Controlado, por não possuir algumas 
tecnologias exigidas pelos órgãos de 
regulação ambiental e também pela 
presença de animais e catadores de 
materiais recicláveis, estima-se a 
presença de 60 (sessenta) a 80 (oitenta) 
catadores diariamente. Além de Jequié, 
mais dois municípios e um distrito 
destinam seus resíduos no Aterro: 
Lafaiete Coutinho, Jitaúna e Florestal. 
Segundo a Secretaria de Serviços 
Públicos, a Prefeitura tem um gasto 
mensal, com a operacionalização do 
aterro, de mais ou menos R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais). Já com o 
gasto de limpeza pública urbana, 
realizada pela empresa Lokar Serviços 
LTDA, o gasto por mês varia em torno de 
R$ 1.200.000,00 (um milhão, duzentos 
mil reais). Em relação à quantidade de 
resíduos sólidos urbanos produzidos na 
cidade de Jequié, os valores giram em 
torno de 3.094 toneladas/ mês. 
As tecnologias empregadas, hoje, no 
Aterro são: lagoas de chorume; dreno de 
gás; dreno de chorume; poço de 
monitoramento da água; canaletas para 
captação de água da chuva e balança 
para pesagem do lixo. Existe, também, 
uma guarita com a presença de vigia 24 
horas (mesmo assim não existe um 
sistema de controle para o acesso de 
pessoas). 
Em suma, a PNRS estabelece 
importantes objetivos, diretrizes e 
instrumentos, dentre os quais se destaca 
promover, através de uma abordagem 
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integrada, a redução, reaproveitamento e 
reciclagem dos resíduos (nessa ordem de 
prioridade), além da coleta seletiva, a 
compostagem, a logística reversa, a 
responsabilidade compartilhada, a 
educação ambiental, o incentivo e apoio 
às cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis e o monitoramento e 
fiscalização ambientais. (BRASIL,2010) 
Essa abordagem integrada contrapõe-se 
aos resultados encontrados na gestão 
dos resíduos sólidos do município de 
Jequié, que ainda não elaborou o Plano 
Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos. Talvez, o interesse ou 
a disposição na elaboração deste 
instrumento esteja relacionado com o 
grau de conhecimento da legislação por 
parte dos gestores, dado que foi, 
também, evidenciado em nosso estudo. 
Portanto, nota-se uma lacuna por parte 
da Prefeitura de Jequié quanto à efetiva 
aplicação da PNRS, no tocante a: 
elaboração do Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos; ausência 
de incentivo a atividades de catação de 
materiais recicláveis; mitigação nas 
ações de coleta seletiva; inabilidade na 
execução da logística reversa; 
precariedade da operacionalização do 
Aterro Público, que inclui ausências de 
técnicas e de tecnologias para sua 
requalificação; e estagnação das políticas 
públicas de gestão e manejo dos 
resíduos sólidos urbanos. 
Conclusão 

 
Os dados levantados neste estudo não 
são nada animadores e evidenciam um 
longo caminho a ser percorrido quanto à 
evolução das ações de políticas públicas 
na gestão de resíduos sólidos no 
município de Jequié. 
Isso significa que não é suficiente 
equacionar problemas de remuneração 
de contratos de coleta e de disposição 
final e enviar os resíduos para o aterro 
sanitário. Torna-se necessário definir 
estratégias para promover a redução de 
resíduos nas fontes geradoras, por meio 
de educação ambiental permanente, a 
coleta seletiva com inclusão de catadores 
e metas de redução de disposição de 
resíduos no solo, por meio de um plano 
de gestão abrangente, integrado e 
pactuado com a sociedade. 
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Resumo: Tendo em vista uma sociedade com problemas sociais de desigualdade e preconceito à qual 
vivemos é possível perceber uma necessidade de mudança. Esse é o objetivo principal do trabalho, 
encontrar meios para a resolução desses problemas através da arte. Pois a arte pode, a depender da 
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perspectiva, ser vista como um meio de integração interpessoal. Partindo desse pressuposto foram 
realizadas pesquisas sobre a relação entre arte e o desenvolvimento humano, e feito entrevistas com 
pessoas do meio artístico da cidade de Jequié-BA. Através das pesquisas e entrevistas realizadas 
percebe-se que a arte pode ser usada como um meio de sustento e como uma forma de relacionar 
pessoas e criar laços sócio afetivos. Conclui-se então que a arte desenvolvida em um local interfere de 
forma direta nas pessoas e pode ser vista como uma solução para problemas sociais.  
Palavras-chave: Arte; Disparidade socioeconômica; Sociedade; Jequié. 
 

FROM MEDELLÍN TO JEQUIÉ, ART AS AN INEQUALITIES POSSIBILITY AND 
OVERCOMING 

 
Abstract: Considering a society with social problems of inequality and prejudice where we live in, it is 
possible to perceive a need for changing. This is the main objective of the paper, to find ways to solve 
these problems through art. The art may, depending on perspective, to be seen as a mean of 
interpersonal integration. Based on this assumption, researches were conducted about the relation 
between art and human development, and interviews were conducted with people from the artistic 
environment of the city of Jequié-BA. Through these researches and interviews were realized that art 
may be used as a mean of support and as a way of relating people and creating social-affective bonds. 
It is concluded that art developed in a place interferes directly with people and can be seen as a solution 
to social problems. 
Keywords: Art; Disparity socioeconomic; Society; Jequié. 
 

Introdução 
 
A desigualdade socioeconômica, aqui 
entendida como disparidade 
socioeconômica, se apresenta como 
sendo uma enorme diferença na 
distribuição de oportunidades e 
consequentemente de renda, seja por 
questões econômicas, de gênero, de cor, 
de crença ou de grupo social. Segundo o 
filósofo Jean-Jacques Rousseau, em sua 
célebre obra “Discurso sobre a origem da 
desigualdade", a desigualdade tende a se 
acumular, ou seja, aqueles 
economicamente favorecidos terão 
melhor acesso à educação, podendo 
frequentar boas escolas e faculdades. 
Com isso, terão melhores empregos do 
que aqueles sem condições financeiras, 
confirmando que a falta de oportunidades 
iguais se perpetua em um ciclo vicioso de 
injustiças.  
Diante dessa discussão, a arte surge 
como uma forma de superar as 
desigualdades. A atividade artesanal, em 
especial, presente em 78,6% das cidades 
brasileiras (IBGE 2014), aproxima a arte 
da atividade laboral (idem), tornando-a 
uma profissão e tendo, por conseguinte, 
um papel econômico e social na 
diminuição da pobreza. Nesse contexto 
surgem diversas iniciativas com o 

objetivo de superar os problemas sociais 
que afligem os países, em especial os 
subdesenvolvidos. A cidade de Medelín, 
na Colômbia, é um exemplo de que usar 
a arte para contrapor as desigualdades é 
uma ação efetiva. Naquela cidade, 
marcada durante muitos anos pela 
violência e pela pobreza ocasionadas 
pelo narcotráfico, a execução do Projeto 
Jardim de Moravia possibilitou a 
revitalização de uma parte da cidade que 
antes era formada por casas inacabadas 
e em risco de desabamento.  
O supracitado projeto colombiano surgiu 
a partir de iniciativas dos próprios 
moradores do Bairro Moravia, que 
buscaram ressignificar seu espaço de 
vivência, desenvolvendo manifestações 
artístico-culturais, como pintura, dança, 
esculturas e apresentações musicais. 
Assim, o Jardim Moravia se tornou o 
símbolo de uma história de resiliência e 
mudança socioespacial, segundo Villa 
Sebastián (internet).  
O objetivo deste estudo é mostrar que há 
possibilidades de melhorias 
socioeconômicas na cidade de Jequié a 
partir da arte, como observado nas 
leituras sobre Medelín, na Colômbia. 
 
Metodologia 
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O desenvolvimento deste artigo se deu a 
partir de pesquisas sobre a importância e 
relevância da arte, em especifico o 
artesanato, e também sobre a maneira 
que o governo e a população podem 
atuar como colaboradores e divulgadores 
da mesma. Por meio de uma entrevista 
do tipo aberta, estruturada em dez (10) 
perguntas com uma artesã da 
Associação dos Artesãos de Jequié, 
localizada na Praça Luiz Viana, Centro da 
cidade de Jequié/BA, procurou-se 
compreender a importância de projetos 
culturais voltados para a cidade de Jequié 
e como tais projetos têm impacto na 
geração de emprego, democratização da 
cultura e melhora significativa na 
qualidade de vida dos jequieenses. Inter-
relacionou-se tais iniciativas com outra 
bem-sucedida, como a revolução artística 
pela qual vem passando a cidade de 
Medellín, na Colômbia. A partir deste 
contato direto com o trabalho artesanal e 
leituras complementares, foram 
levantadas propostas para melhoria do 
espaço urbano de Jequié. Por meio da 
reunião dos dados será feito um banner 
explicativo. Para melhor explanação do 
assunto será feito um folder e um painel 
artístico feito pelo grupo e com a 
permissão da Associação dos Artesãos 
de Jequié será exibido o trabalho deles. 
 
Resultados e Discussão 
 
Na cidade de Jequié, uma das maneiras 
de manifestação artística é a produção 
diversificada pela Associação dos 
Artesãos de Jequié- AAJ, onde foi 
realizada uma entrevista com uma de 
suas integrantes, servindo de 
embasamento para a elaboração do 
presente trabalho. A Sra. Jilza (57 anos 
de idade) é integrante da Associação 
desde o ano de 1996, tendo desde o 
início da entrevista demonstrado sua 
insatisfação quanto à falta de apoio do 
poder público. Nesta entrevista foi 
possível identificar alguns dos 
preconceitos sofridos pelos artistas ao 

longo de suas carreiras e algumas 
dificuldades que eles passam, desde o 
descaso do poder público quanto ao não 
reconhecimento da população no geral. 
Em sua fala:  
 
“Sofri e sofro ainda, com falta de apoio, que não 
temos nenhum. Não temos um espaço decente, 
pois esse que temos agora foi feito de qualquer 
jeito, muitas pessoas que passam nem sabem o 
que é isso aqui devido a estrutura desse local”. 

 
Neste contexto, a entrevistada deixou 
claro que o poder público sequer presta 
assistência quanto à manutenção do 
espaço:  
 

“As lâmpadas na parte de cima já estão todas 
queimadas, o local possui muitas goteiras e 

quando chove molha tudo, muitas desistiram por 
causa disso, mas nós que estamos aqui somos 
guerreiras e insistimos. As despesas daqui são 

todas nossas- vidros que quebram, as placas do 
telhado que soltam, limpeza do espaço, 

lâmpadas que queimam, tudo- isso aqui é um 
prédio da prefeitura e eles que tinham que arcar 
com gastos e fazer a manutenção, mas eles não 

fazem e fica tudo por conta dos artesãos”. 

 
Apesar de todos os contratempos que 
eles enfrentam, Jilza afirma que é 
possível sim viver da arte, porém é 
indispensável o apoio governamental e 
populacional. Esses artistas anseiam por 
melhores oportunidades na sociedade 
em que eles possam trabalhar e serem 
respeitados como todas as outras 
profissões, afinal, eles merecem 
dignidade e amparo.  
 
Conclusão 
 
Conclui-se que a arte pode ser utilizada 
para diminuir as desigualdades 
socioeconômicas, a exemplo das 
mudanças ocorridas na cidade de 
Medellín, onde notou-se forte mobilização 
da população. E como a produção 
artística por si só não é suficiente, é 
necessário que haja uma valorização e 
reconhecimento da mesma. Diante de 
questões como essa, propõe-se que 
sejam construídos mais espaços públicos 
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de qualidade e maior integração social, 
em especial com os jovens, haja visto que 
é preciso pensar na perpetuação das 
atividades artísticas no decorrer das 
gerações. Recomenda-se que sejam 
oportunizadas melhores condições de 
empregos, onde haja o envolvimento de 
produções artísticas e uma mobilização 
para revitalização de espaços públicos 
com base na arte, agregando também 
valor turístico. 
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Resumo: Com a chegada dos europeus ao território brasileiro no século XV, através do 
desenvolvimento das habilidades e tecnologias no tocante a navegação, o país sofreu uma série de 
mudanças sociais desencadeando transtornos em larga escala que, até o momento, ainda não 
existiam. Objetivamos apresentar a reflexão dos caminhos percorridos para a construção da peça 
teatral “Enquanto o dia não chega”, enfatizando a discriminação racial. Este estudo consiste em um 
relato de experiência de um grupo de estudantes do ensino médio integrado do IFBA campus de Jequié 
que utilizou na arte teatral uma possibilidade de aprendizagem e reflexão sobre o racismo na sociedade 
atual. Constatamos que é atraente desenvolver no espaço escolar a arte como uma forma de 
crescimento cultural dos estudantes e de todos os telespectadores.  
Palavras-chave: Sociedade; Discriminação; Relato; Racismo. 
 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/cultura_2014/default.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/cultura_2014/default.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/cultura_2014/default.shtm
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/07/cultura/1441621685_465826.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/07/cultura/1441621685_465826.html


Caderno de Resumos da V Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié 

Página | 125  

WHILE THE DAY DOES NOT ARRIVE: A LEARNING EXPERIENCE IN 
THEATRICAL LANGUAGE - EXPERIENCE REPORT 

 
Abstract: With the arrival of Europeans in Brazilian territory in the fifteenth century, through the 
development of navigational skills and technologies, the country underwent a series of social changes 
triggering large-scale disorders that had not yet existed. We aim to present the reflection of the paths 
taken for the construction of the play "While the day does not arrive", emphasizing the racial 
discrimination. This study consists of an experience report of a group of integrated high school students 
of the IFBA Jequié campus that used in theatrical art a possibility of learning and reflection on racism in 
today's society. We find that it is attractive to develop art in the school as a form of cultural growth for 
students and all viewers. 
Keywords: Society; Discrimination; Report; Racism. 
 

Introdução 
 
Com o passar dos séculos, uma série de 
soluções surgiram para acabar com os 
problemas ocasionados pelas mudanças 
sociais que ocorreram no Brasil nos 
últimos 500 anos, no entanto, ainda nos 
deparamos com práticas negativas, 
herdadas do período colonial brasileiro. 
Dentre estas, se destaca o tratamento 
das pessoas negras na sociedade, 
desigualdade, distinção e diversos 
fatores que influenciam a vida de 
inúmeros homens e mulheres negros 
(as). 
A Organização das Nações Unidades 
(ONU) afirma que a população negra é a 
mais afetada pela desigualdade e pela 
violência no Brasil. Dentre as 
desigualdades e violência sofrida, o 
Ministério Público do trabalho pontua as 
dificuldades na progressão da carreira, 
igualdade salarial, além, dos pretos e 
pardos, serem mais vulneráveis ao 
assédio moral. Além do Atlas da Violência 
2017 apresentar que a população negra 
corresponde maioria (78,9%) dos 10% 
dos indivíduos com mais chances de 
serem vítimas de homicídios.  
Precisamos conhecer e refletir o racismo 
presente na nossa sociedade, para que o 
sonho do pensando Martin Luther King, “o 
sonho de ver meus filhos julgados por sua 
personalidade, não pela cor de sua pele. 
”, seja alcançado. Como afirma Edi Rock, 
participante do grupo de rap Racionais 
MC’s, “as pessoas que não acreditam 
nesta causa são influenciadores dos 
problemas atuais e exercem o mesmo 

papel daqueles que o geraram a 
princípio”. 
Assim objetivamos neste trabalho 
apresentar a reflexão dos caminhos 
percorridos para a construção da peça 
teatral “Enquanto o dia não chega”, 
enfatizando a discriminação racial, 
contribuindo a reflexão que o racismo não 
foi extinto, existe e pode ser apresentado 
de diversas forma na sociedade atual. 
 
Metodologia  
 
Este estudo consiste em um relato de 
experiência vivenciado pelas autoras 
deste trabalho e estudantes do 2º ano do 
ensino Técnico Integrado de 
Eletromecânica do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
- campus Jequié no período de maio a 
setembro de 2018. As atividades foram 
realizadas em três etapas: 
Aprofundamento do conhecimento, 
construção de uma atividade cultural e 
ensaios para a apresentação. 
Inicialmente, uma pesquisa foi realizada 
com o objetivo de ampliar a discussão 
teórica e investigar o conhecimento 
pessoal das discentes sobre o racismo. 
Com as informações os estudantes 
formularam uma análise do impacto, que 
este problema traz para suas vidas e a 
diferença no tratamento individual que 
recebem no meio em que vivem. Tornou-
se necessário a disseminação da 
mensagem do racismo para além do 
trabalho científico. Ao reunir as principais 
opções para executar esta tarefa, definiu-
se que uma peça teatral, envolvendo 
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música e dança, baseada no objeto de 
estudo serviria como estratégia para 
despertar reflexão do público da V 
Semana de Educação, Ciências e 
Tecnologia (SECITEC) sobre a temática.  
Para a construção da atividade teatral 
foram incorporados ao roteiro fatos 
históricos e depoimentos, adaptados e 
existentes, dos colonizadores desta terra 
e pensadores contemporâneos, 
relacionando-os com cenário em que a 
sociedade brasileira se encontra na 
atualidade. 
Os músicos, atores, figurinistas e 
cenotécnicos passaram a ser 
selecionados a partir primeiramente da 
sua vocação individual e características 
físicas necessárias para dispor papel 
transcritas no roteiro. Os ensaios 
iniciaram-se no mês de agosto e será 
apresentado ao público no dia 17 de 
outubro de 2018, no auditório do IFBA - 
campus Jequié.  
 
Resultados e discussão 
 
Através das inúmeras pesquisas e 
estudos realizados para a construção 
deste trabalho aprofundamos nossa 
percepção quanto ao racismo, 
compreendemos e visualizamos com 
lucidez a presença do racismo na 
sociedade e o quanto se consolida como 
marca histórica, explícita e simbólica, 
tornando-se extremamente essencial a 
abordagem do assunto. 
Ao investigar o relato da experiência de 
vida dos discentes do 2º Ano de Técnico 
em Eletromecânica, quanto ao o racismo, 
percebemos que é presente no cotidiano 
das pessoas negras e gera transtornos, 
sendo vítimas de práticas consideradas 
desumanas e cruéis. 
O relato dos estudantes foi confirmando 
quando confrontados dados de 
pesquisas, quando calculadas dentro de 
grupos populacionais de negros (pretos e 
pardos) e não negros (brancos, amarelos 
e indígenas), as taxas de homicídio 
revelam a magnitude da desigualdade. É 

como se, em relação à violência letal, 
negros e não negros vivessem em países 
completamente distintos (CERQUEIRA, 
2018). 
Com todos os dados inclusos em um 
repertório vasto, utilizamos a ferramenta 
teatral para despertar, inicialmente o 
interesse e reflexão sobre o racismo, 
consequentemente contribuindo para e 
ampliação dos conhecimentos estéticos e 
culturais, contribuindo para a reavaliação 
do seu cotidiano, ampliando a visão do 
mundo ao seu redor 
Na peça teatral "Enquanto o Dia Não 
Chega", retratamos o sofrimento e as 
inúmeras situações encontradas nos 
navios negreiros e o cenário e as 
circunstâncias passadas pelos negros 
quando chegaram ao Brasil. Além de 
constatar o ponto de vista europeu no 
tocante aos povos de origem africana e 
dos nativos brasileiros, apresentamos de 
maneira evidente como isto reflete nos 
dias atuais, genocídio, preconceito, 
desigualdade, miscigenação, dentre 
outros. 
 
Conclusão 
 
A partir das reflexões desenvolvidas é 
possível perceber que este relato de 
experiência traz a necessidade de 
discussões e abordagens sobre o 
racismo presente no Brasil. A 
apresentação teatral é mais um elemento 
que contribuirá e ampliará o 
conhecimento das pessoas. A forma de 
combater o racismo é desconstruindo o 
preconceito e falando sobre o assunto. A 
obra traz situações vividas no cotidiano 
das pessoas em diversos momentos 
históricos, e é enriquecida com trechos 
de pensadores que comentam sobre a 
falsa ideia de que a Princesa Isabel 
libertou os negros da discriminação, 
quando na verdade, a sociedade apenas 
os enxerga como desagregados. 
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Resumo: A utilização de um sistema autónomo 
para o monitoramento da irrigação em viveiro de 
plantas foi incentivado a partir da necessidade de 
capturar dados dos sensores em um sistema de 
irrigação. O sistema possibilita adquirir dados sem 
a necessidade de um acompanhamento assíduo 
dos usuários, deixando a cargo do sistema 
computacional capturar e armazenar os dados 
relacionados à irrigação. Foi utilizada a 
comunicação sem fio para enviar dados via rádio 
frequência entre o sistema embarcado e o 
aplicativo computacional, possibilitando aos 
usuários o monitoramento remoto com uma maior 
mobilidade e flexibilidade. Tendo como objetivo 
construir um sistema de informação que se 
comunique remotamente com o sistema 
embarcado, captura as informações oriundas dos 
sensores e envia para o aplicativo mobile, 
possibilitando ao usuário a visualização dessas 
informações e contribuir para o uso racional da 
água e aumento da produção. Foi utilizado um 
sensor de umidade que detecta se o solo está 
seco ou molhado, acionando o sistema de 
irrigação apenas quando houver necessidade de 
água. Para desenvolvimento do projeto utilizou-se 
um ARDUINO, que recebe a informação vinda do 
sensor de umidade do solo através de um 
aplicativo mobile e ativa uma bomba d’agua, 
acionada por um relê, ligando ou desligando o 
sistema de irrigação. A busca pelos padrões de 
qualidade e a corrida pela liderança do mercado 
por parte das agroindústrias têm levado a 
pesquisas bastante aprofundadas na área de 
controle da produção. No entanto, os dispositivos 
disponíveis no mercado têm um custo muito 
elevado e seu funcionamento bastante complexo, 
sendo necessários altíssimos investimentos e 
especialização dos funcionários que irão utilizá-lo. 
Devido ao alto custo para automatização de um 
processo, uma análise detalhada deve ser feita 
para avaliar o tempo de retorno do investimento 

que será feito, devem-se avaliar outras formas de 
melhoramento do processo. 
Palavras-chaves: Arduino; Irrigação; 
Automatização; Sensores; Monitoramento. 
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Resumo: A ideia de um “Sistema de Irrigação 
Inteligente” surge para facilitar a vida do homem 
do campo, utilizando componentes eletrônicos 
que permitem a automação para a abertura e 
fechamento de válvulas, de uma forma prática, 
flexível e eficiente. Dessa forma, o objetivo do 
experimento foi desenvolver um protótipo de um 
sistema de irrigação automatizado de baixo custo. 
Este sistema é acionado por um circuito 
microcontrolado (Arduino), otimizando o tempo 
que o consumidor do sistema de irrigação teria 
para realizar um acionamento manual e local, 
como também, reduzindo o desperdício do 
recurso hídrico. Durante o funcionamento, o 
sistema considera o tempo, as condições do 
terreno, a umidade, temperatura e o horário do 
dia. Uma placa Arduino foi utilizada para realizar 
a automação, sendo responsável pela parte lógica 
e programável do circuito, e também pela 
comunicação entre os módulos e os sensores, 
garantindo a praticidade no acionamento da 
válvula solenoide de forma remota ou pré-
definida. Dispositivos como o Real Time Clock 
(RTC), módulos relés, sensores de temperatura e 
umidade, como o DTH11, também foram 
fundamentais para o funcionamento do sistema. 
Em relação à flexibilidade, o sistema proposto 
permite a implantação de novos sensores de 
acordo ao tamanho da área a ser irrigada. No que 
envolve a metodologia de desenvolvimento, foi-se 
necessário conectar os sensores e os módulos ao 
microcontrolador através de “jumpers”, e em 
seguida, fazer o “upload” da programação para a 
placa Arduino, dando início aos comandos. Os 
resultados do projeto apresentaram eficiência 
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justamente pelo fato de atender ao objetivo 
proposto, fazendo o controle eletrônico dos 
processos diariamente. Dessa forma, conclui-se 
que, a proposta consegue suprir os problemas 
primários relacionados ao desgaste do 
acionamento manual e ainda fornecer economias 
financeiras, de tempo, além de garantir a 
sustentabilidade através do controle do fluxo 
hídrico. 
Palavras-chave: Automação; Arduino; 
Sustentabilidade. 
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Resumo: Desde a antiguidade o plantio de 
alimentos se mostrou uma alternativa para a 
fixação dos povos que até então viviam de forma 
nômade. Ter conhecimento sobre as melhores 
técnicas de cultivo se tornou importante na busca 
de uma colheita abundante e de boa qualidade. A 
Agroecologia como um novo campo científico, se 
constrói exigindo novos formatos tecnológicos e 
baseia-se nos princípios da agricultura orgânica, 
desenvolvida sem aditivos químicos visando, 
sobretudo, a segurança alimentar e nutricional 
dos consumidores. O presente experimento tem 
como objetivo realizar um estudo comparativo 
entre os plantios direto e controlado, de forma a 
ressaltar as particularidades de cada um, 
analisando qual a melhor forma de semeadura, ou 
seja, a mais eficiente qualiquantitativamente, bem 
como colaborar para a disseminação da prática e 
reconhecimento da importância do modelo 
orgânico e sustentável de produção. Assim, 
realizou-se as duas formas de plantio citadas 
selecionando-se sementes de alface (Lechuga 
cinderela) devido ao seu curto período de 
disponibilidade para colheita, estimado em torno 
de 45 dias. A área utilizada para instalação da 
horta compreende 60m² (5m x 12m), na qual se 
construiu quatro leiras (1m x 4m) com terra 
adubada organicamente. A área delimitada foi 
cercada com tela para evitar a entrada de 

roedores e instalou-se o sistema de irrigação por 
aspersão. No plantio direto foi realizada a 
semeadura diretamente no solo. No plantio 
controlado, realizou-se o pré-plantio das 
sementes que foram plantadas em sementeiras, 
reutilizando-se caixas de ovos de papelão para o 
desenvolvimento das mudas. Espera-se que a 
semeadura de forma controlada se mostre mais 
apropriada para consumo, com características 
visuais e nutritivas mais elevadas, com qualidade 
e quantidade superior aos produtos decorrentes 
do plantio direto no solo, visto que esse esteve 
diretamente exposto às variações climáticas e 
fatores biológicos adversos em seu período de 
germinação.  
Palavras-chave: Agroecologia; Agricultura 
orgânica; Plantio controlado; Plantio direto. 
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Resumo: Este experimento tem a finalidade de 
apresentar um estudo sobre o desenvolvimento 
de um jogo de matemática envolvendo os 
conceitos de números primos utilizando realidade 
aumentada no ambiente Scratch. O principal 
objetivo é compreender as potencialidades da 
plataforma para a aprendizagem de lógica de 
programação no contexto do desenvolvimento de 
jogos. Em particular, pretende-se perceber quais 
ideias e conceitos de programação emergem no 
desenvolvimento da atividade, quais as 
potencialidades do Scratch para o 
estabelecimento de conexões em lógica de 
programação e que dificuldades surgem em 
atividades na criação de jogos que envolvam a 
programação, aliado a isso, iremos também 
explorar os conceitos de números primos durante 
o jogo. O estudo visa compreender as 
potencialidades da plataforma para programação 
em blocos para trabalhar a criação do jogo. Assim, 
no enquadramento teórico, procura-se clarificar o 
desenvolvimento de jogos para que se entenda 
por aprender Matemática abordando os conceitos 
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de números primos e discutir o papel de um 
ambiente de programação no ensino e 
aprendizagem da Matemática. Em termos 
metodológicos, o estudo enquadra-se numa 
abordagem qualitativa de investigação e no 
paradigma interpretativo. Os dados foram 
recolhidos através da observação participante, 
diário de bordo; atividades escritas; pesquisa 
sobre a construção dos números primos e 
desenvolvimento do jogo. De forma geral, as 
maiores dificuldades foram à forma de escolha 
dos comandos para o desenvolvimento do jogo, e 
a elaboração de registos escritos que 
descrevessem os raciocínios feitos. Estas 
dificuldades citadas geraram de certa forma, 
alguns casos, que gerou uma desmotivação que 
logo deixou de existir assim que começamos a 
usar os comandos e compreender qual a função 
lógica de cada bloco na construção do jogo e a 
lógica de programação utilizada pelos comandos 
para que fosse possível o entendimento dos 
números primos. 
Palavras-chave: Scratch; Programação; 
Matemática; Números Primos. 
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Resumo: A prestação de primeiros socorros é 
essencial para manter e preservar a vida e, nesse 
sentido é muito importante ter conhecimentos 
básicos sobre os procedimentos de como agir em 
situações de emergência, uma vez que acidentes 
ocorrem de forma inesperada e exigem uma 
atitude rápida e eficaz. Quando um cidadão 
presencia um acidente, ele muitas vezes tem a 
vontade de ajudar, porém, por não saber como 
agir, acaba se contentando em ligar para serviços 
de urgência e esperar ao lado da vítima ou, ao 
fazer procedimentos incorretos, acaba colocando 
em risco a integridade física da vítima e até a sua 
própria. A pessoa com conhecimentos básicos 
possui muito mais condições de prestar um 
socorro eficiente e através de procedimentos 
simples poderá diminuir as sequelas causadas 
pelo acidente. A ação de prestar primeiros 
socorros, apesar de ser importante, não substitui 
o atendimento médico especializado, que só 

deverá prestado por um profissional capacitado, é 
apenas uma mediação entre a vítima e o 
atendimento médico. O aplicativo tem o objetivo 
de contribuir com informações de primeiros 
socorros como subsídio às pessoas na tomada de 
decisões em situações de emergência. Foi 
desenvolvido para ser rápido, de fácil acesso e 
navegação simples, além de ser eficiente. 
Utilizou-se a plataforma online AppSheet de 
desenvolvimento de aplicativos móveis, na qual é 
possível criar e editar aplicativos de forma prática. 
Foram listados os seguintes incidentes: 
queimaduras, choques elétricos, engasgamento 
nasal, desmaios e crises de convulsão, ataques 
cardíacos e hemorragias. O aplicativo mostra 
passo a passo como prestar socorro às vítimas 
com imagens e gifs ilustrativos. 
Palavras-chave: Aplicativo Móvel; Primeiros 
Socorros; Acidentes. 
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Resumo: São cada vez maiores os problemas 
relacionados à acessibilidade da mobilidade 
urbana para pessoas com necessidades 
especiais (PNE), tornando-se necessária a busca 
por melhorias no setor que revertam esse quadro. 
O experimento tem como objetivo fornecer 
acessibilidade por meio de uma central, instalada 
em um (a) ponto de ônibus (estação) e, um 
módulo emissor instalado nos veículos de 
transporte público, responsável pelo envio de 
dados alusivos ao tempo e distância do coletivo 
em relação a algum ponto, haja vista que a 
intermediação de informações ocorre na central 
através de uma plataforma microcontrolada. 
Foram desenvolvidos, um aplicativo para o 
aparelho telefônico e um software para a central 
que é composta por uma interface 
microcontrolada e um alto-falante. O módulo 
emissor comunica-se com a central via sinal de 
radiofrequência. Foi programado um sinal sonoro 
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acionado por um botão na central, de forma que 
ao pressioná-lo e informar o destino, o 
mecanismo em questão comunica o prazo para o 
próximo coletivo passar, permitindo que pessoas 
com deficiência visual sejam incluídas como 
usuárias do sistema. Como resultado do 
desenvolvimento do projeto obteve-se um sistema 
de acesso a informações inerentes à mobilidade 
urbana por meio do aplicativo para smartphone, 
tais como: a visualização da linha e da rota, do 
horário de deslocamento entre estações e do 
valor das passagens. O aplicativo se mostrou 
adequado para uso local, tendo em vista o número 
regional de cegos, e viável para futuras 
modificações, a exemplo de um banco dedados e 
um sistema de geolocalização que permita o 
registro somente da comunidade cega e a posição 
exata do transporte, respectivamente, facilitando 
e colaborando para a melhoria da relação 
empresa/serviço e passageiro, bem como 
contribui para inclusão da comunidade de PNE. 
Palavras-chave: Acessibilidade; mobilidade 
urbana; PNE; microcontrolador; smarthphone. 
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Resumo: O experimento tem a finalidade de 
apresentar um estudo sobre o desenvolvimento 
de uma atividade que envolve a mistura de 
elementos químicos no ambiente Scratch, na qual 
foi desenvolvido no âmbito da Unidade Escolar do 
Colégio Estadual Professora Anita Rabello 
Barreto no ano letivo de 2017 com alunas do 
ensino médio. O principal objetivo é compreender 
as potencialidades do Scratch para a 
aprendizagem de lógica de programação no 
contexto do desenvolvimento de jogos e 
animações. Em particular, pretende-se perceber 
quais ideias e conceitos de programação 
emergem no desenvolvimento de projetos na 
plataforma do Scratch, quais as potencialidades 
do Scratch para o estabelecimento de conexões 
em lógica de programação e que dificuldades 
surgem em atividades na criação da atividade 

desenvolvida na plataforma Scratch. O estudo 
visa compreender o envolvimento das alunas na 
utilização da plataforma de programação 
denominada Scratch para trabalhar a criação da 
atividade. Assim, no enquadramento teórico, 
procura-se clarificar o desenvolvimento de jogos 
e animações para que se entende por aprender 
alguns conceitos sobre mistura de elementos 
químicos e discutir o papel do Scratch no ensino 
e aprendizagem da Química. Em termos 
metodológicos, o estudo enquadra-se numa 
abordagem qualitativa de investigação e no 
paradigma interpretativo. Os dados foram 
recolhidos através da observação participante, 
diário de bordo; atividades escritas e 
desenvolvimento da atividade. Observando às 
dificuldades apresentadas pelas alunas, 
observamos algumas diferenças. De forma geral, 
as maiores dificuldades foram a forma de escolha 
dos comandos para o desenvolvimento da 
atividade, e a elaboração de registos escritos que 
descrevessem os raciocínios feitos. Estas 
dificuldades citadas geraram de certa forma, 
alguns casos, que gerou uma desmotivação que 
logo deixou de existir assim que as alunas 
começaram a usar esses comandos e 
compreender qual a função lógica de cada um na 
construção da atividade e a lógica de 
programação utilizada pelos comandos. 
Palavras-chave: Scratch; Lógica; Programação; 
Química. 
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Resumo: O código Morse tem quase 200 anos e 
é um código segundo o qual cada letra ou número 
pode ser convertido em pontos ou traços ou vice-
versa. Foi inicialmente usado em telégrafos, mas 
pode ser implementado de várias maneiras, 
desde que sua estrutura seja respeitada. No 
experimento desenvolvido pelos estudantes 
usamos uma placa Arduino Uno juntamente com 
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uma pasta de trabalho customizada do Excel que 
codifica dados de comunicação em tempo real 
capturado pelo telégrafo. Essa pasta contém um 
suplemento Data Streamer que codifica e 
decodifica os impulsos elétricos emitidos por um 
dispositivo ligado a uma protoboard e a placa 
microcontroladora em código Morse. Tivemos 
como objetivo que os estudantes aplicassem e 
entendessem os princípios da eletricidade para 
construir o experimento usando os materiais 
necessários para analisar, comparar e diferenciar 
as comunicações analógica e digital enviadas por 
um telégrafo. No experimento quando os impulsos 
elétricos são emitidos tanto pelo dispositivo 
quanto pela planilha, um LED e um Buzzer é 
acionado simulando assim um sinal de luz e um 
som. Para que a comunicação entre a placa e a 
pasta de trabalho aconteça linhas de código foi 
escrita em uma IDE, conhecida como sketch, em 
linguagem C na qual foi feito o upload para a placa 
de prototipagem Arduino através de uma 
comunicação serial USB. A proposta é que os 
estudantes vejam a codificação/decodificação em 
tempo real no Excel. O experimento do telégrafo 
se tornou bastante funcional e possibilitou realizar 
tanto a decodificação emitindo um impulso 
elétrico por um dispositivo na protoboard na qual 
gera ponto ou traço e convertendo em palavra ou 
frases pela planilha, quanto a codificação da 
palavra ou frase digitada na planilha em impulsos 
elétricos que nesse caso gera o código Morse que 
é simulada no LED (luz) e no Buzzer (som). 
Palavras-chave: Arduino; Programação; Excel; 
Código Morse. 
 

 
Área: Ciências Exatas e da Terra – Ciência da 
Computação 
 

SEARCHDOCTOR: SOFTWARE DE 
BUSCA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 

MÉDICOS E SUAS RESPECTIVAS 
INFORMAÇÕES NA CIDADE DE 

JEQUIÉ 
 
Carlos Davi Silva Pereira1; Djair Maykon de 
Novaes Miranda1; Elai Emylle Matos de Lima1; 
Matheus Santos Carvalho1; Isabelle Borges 
Santos Vieira1; Marcio Henrique Alves dos 
Santos2. 
 
1 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
acadêmico do Curso Técnico de Informática; 
2 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
docente, e-mail: marcio.megabyte@gmail.com 
 
Resumo: Uma das situações mais complicadas, 
hodiernamente, é a falta de informações sobre os 
principais serviços de saúde que estão 

disponíveis na cidade de Jequié, Bahia. Nesse 
aspecto, há uma grande dificuldade por parte da 
população em localizar um determinado tipo de 
serviço médico e que local seria o mais 
recomendado para realizar o mesmo. Assim, a 
problemática surge quando a população tem que 
ficar procurando informações e geralmente 
demora, mesmo que envolva casos de 
emergência. Nesse sentido, o software 
SearchDoctor tem a finalidade de simplificar este 
processo, buscando transmitir à população os 
informes necessários sobre os serviços médicos 
tanto particulares e públicos, o que proporciona 
uma melhor usabilidade do sistema de saúde 
disponível (clínicas, postos e hospitais). Essa 
aplicação será desenvolvida utilizando a 
plataforma WEB, com o uso do CodeIgniter como 
framework PHP de modelagem MVC por possuir 
um bom acervo de ferramentas. Além disso, será 
integrado a biblioteca jQuery ao código JavaScript 
e será usado o framework CSS Booststrap para a 
produção do template do software. Futuramente, 
planeja-se aumentar o número de funcionalidades 
desta aplicação WEB, dentre elas está o 
agendamento de consultas para o usuário, que 
checaria os serviços disponíveis e, marcaria o 
atendimento, sendo notificado a cada etapa do 
andamento do processo. 
Palavras-chave: Software; Saúde; WEB; 
Usabilidade. 
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Resumo: As dificuldades enfrentadas no 
processo de ensino aprendizagem de deficientes 
auditivos sintetizam um problema da sociedade 
atual: a desigualdade entre cidadãos na obtenção 
de direitos básicos. Em geral, se faz necessária 
uma abordagem educacional diferente para 
suporte ao ensino-aprendizagem, de forma a 
proporcionar a todos oportunidades iguais na 
obtenção do conhecimento. Nesse contexto a 
tecnologia pode ser uma excelente aliada, sendo 
capaz de fornecer material especializado no 
processo de ensino-aprendizagem dos surdos. 
Como exemplo, podemos citar a Internet, uma vez 
que fornece aos educadores conteúdos 
diversificados que incluem imagens e vídeos 
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criados exclusivamente para aqueles que 
possuem algum tipo de deficiência. Portanto, 
levando em conta a problemática que abrange a 
melhoria do ensino dos surdos, o objetivo desse 
projeto é utilizar de novas tecnologias para 
facilitar a integração dessas pessoas na vida 
acadêmica deforma igualitária. Assim, 
pretendemos apresentar um software de tradução 
de libras em tempo real capaz de interpretar 
sinais, facilitando assim a comunicação entre 
surdos e todos os envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem, incluindo seus próprios 
colegas. Como forma de atingir esse objetivo, o 
projeto Emojinator¹ será estendido. O Emojinator 
é um programa escrito na linguagem de 
programação Python capaz de reconhecer 
posições das mãos com a webcam e gerar 
emoticons a partir deles. O primeiro protótipo 
espera reconhecer o alfabeto em libras, servindo 
como base para testar como a webcam irá se 
adequar ao propósito do projeto. Como trabalhos 
futuros, pretendemos trabalhar o software com 
aprendizagem de máquina para a tradução não 
somente do alfabeto da língua portuguesa, mas 
também Libras e suas variações, além de 
implementar o reconhecimento das expressões 
faciais, que são tão importantes quanto os 
movimentos das mãos na comunicação dos 
surdos. 
Palavras-chave: Software; Acessibilidade; 
Inclusão. 
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Resumo: O conhecimento da emissão luminosa 
de fontes naturais, como corpos celestes, e 
artificiais, como as lâmpadas e displays 
eletrônicos, tendo em vista a influência de 
determinado tipo de luz na saúde das pessoas, foi 
elaborado um analisador espectro o baseado em 
um radiômetro de LEDs (Diodo Emissor de Luz) 
com a finalidade de determinar quantitativamente 
alguns tipos de luz emitida pela fonte. O objetivo 
do experimento é a determinação de alguns 
comprimentos do espectro radiante utilizando 

LEDs como foto sensores seletivos. A análise do 
espectro foi utilizada realizada utilizando LEDs de 
5 milímetros e 3 milímetros de alto brilho nas 
cores vermelho (631 nanômetros), amarelo (587 
nanômetros), verde (530 nanômetros), azul (470 
nanômetros) e ultravioleta (395 nanômetros). A 
luz é captada pelo LEDs e amplificado e aplicado 
em um CI (circuito integrado) LM3915 (voltímetro 
logarítmico) onde obtemos uma leitura onde a 
visualização dos resultados é vista na barra de 
LEDs, onde a leitura está em percentuais, ou seja, 
podemos ter uma ideia de quantos por cento 
apresenta cada cor na luz incidente nos sensores. 
A montagem apresentou um bom desempenho e 
leu o brilho emitido pelo display de aparelhos 
celulares, luz solar, lâmpadas LED e fluorescente 
quantificando a luz. Podemos concluir que o uso 
de LEDs como foto sensores seletivos se mostrou 
viável, a resposta espectral se mostrou 
compatível com a proposta e os resultados foram 
satisfatórios. Como sugestão para um próximo 
trabalho, existindo a necessidade de uma 
calibração com uma fonte de luz padrão e um 
espectrômetro comercial para comparação de 
resultados. 
Palavras-chave: Analisador de espectro, Foto 
sensor seletivo; LEDs. 
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Resumo: O experimento proposto tem o objetivo 
de demonstrar por meio de uma ferramenta 
educacional, o princípio de independência dos 
movimentos, postulado pela primeira vez por 
Galileu Galilei, e também a Lei da Inércia, 
proposta por Isaac Newton. Segundo esses 
conceitos físicos, “Um objeto que está em 
repouso ficará em repouso a não ser que uma 
força resultante aja sobre ele” e“ Um objeto que 
está em movimento não mudará a sua velocidade 
a não ser que uma força resultante aja sobre ele”. 
Tendo em vista a dificuldade de compreensão 
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desses conceitos por parte dos alunos bem como 
a necessidade de experimentar esses princípios 
de forma prática e lúdica pelos professores de 
Física em sala de aula, este experimento se 
apresenta como uma alternativa que utilizará o kit 
de robótica educacional da Lego Mindstorms EV3 
para construção do Trem de Galileu. O 
experimento será construído com os kits de 
robóticaLegoEv3do IFBA Campus Jequié e com 
material reciclável, e consiste de um dispositivo 
móvel que se desloca em movimento retilíneo 
uniforme com velocidade constante e possui um 
lançador de projétil acoplado perpendicularmente. 
Um projétil será lançado desse disparador 
verticalmente para cima, no exato momento em 
que o móvel entrarem um túnel. Esse projétil 
tende a manter a mesma velocidade do móvel, 
descrevendo uma trajetória parabólica e sendo 
imediatamente coletado ao lado oposto (saída) do 
túnel pelo mesmo móvel em questão. 
Desprezando a resistência do ar e outras 
variáveis de interferência, foi possível comprovar 
as leis físicas aplicadas no Trem de Galileu além 
de utilizar a robótica como ferramenta 
educacional no apoio ao entendimento e 
experimentação de conceitos complexos tanto da 
área da Física como também da Matemática em 
um ambiente interdisciplinar prático e lúdico. 
Palavras-chave: Robótica educacional; Primeira 
Lei de Newton; Trem de Galileu, Lego EV3. 
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Resumo: Pode-se definir como eletrólise todo 
processo químico que utiliza corrente elétrica para 
efetuar reações de oxirredução não espontâneas. 
O presente experimento tem como objetivo 
demonstrar a purificação eletrolítica do cobre 
através do processo de eletrólise do sulfato de 
cobre II. Esse processo ocorre quando uma 
substância no estado fundido é submetida a uma 
corrente elétrica, resultando em duas novas 
substâncias, uma no polo negativo e outra no polo 
positivo. Para a realização do experimento utiliza-
se: uma placa de cobre puro, uma placa de cobre 

impuro, solução de sulfato de cobre II mergulhada 
em água e uma fonte de energia. Montado o 
sistema, é aplicada a corrente elétrica sobre a 
solução. Dessa forma, a placa de cobre impuro se 
dissolve e seus cátions se depositam na placa de 
cobre puro. Os cátions das impurezas com 
nobreza inferior ao do cobre ficam na solução, 
enquanto os cátions das impurezas mais nobres 
se depositam no fundo do recipiente, ocorrendo 
então a eletrólise. Esse procedimento possui 
grande importância do conteúdo de eletroquímica, 
já que facilita na compreensão. Além disso, se 
destaca na indústria metalúrgica na produção de 
fios elétricos de cobre, visto que o elemento deve 
possuir um alto grau de pureza para tal aplicação.  
Palavras-chave: Cobre eletrolítico, purificação do 
cobre. 
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Resumo: Diversos alimentos contêm ferro como 
suplemento mineral. O ferro pode ser extraído, 
por exemplo em cereais matinais através da 
utilização de um magneto. Magnetos são usados 
para atrair ou repelir diversos tipos de materiais 
metálicos. Os Ímãs de Neodímio são conhecidos 
como “super ímãs” ou imãs de terras raras e são 
atualmente os mais fortes no mercado. Um ímã de 
neodímio de algumas gramas pode levantar 
milhares de vezes seu próprio peso. O 
experimento consiste em colocar flocos de 
cereais em um local e aproximar o imã de 
neodímio próximo aos flocos, observando se os 
flocos se movimentam ou se aderem ao magneto. 
Em seguida os flocos serão colocados num 
béquer de maneira que reduza sua ficção, onde 
será aproximado o magneto para ver se há 
aproximação ou movimentação dos flocos. 
Conceitos de física e química podem ser 
introduzidos para discutir aspectos do 
magnetismo dos materiais e suas propriedades e, 
até chegar às observações no cotidiano. Outro 
ponto interessante refere-se à nutrição e aos sais 
minerais. Os estudantes podem ser esclarecidos 
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sobre sua importância na alimentação e no 
funcionamento do organismo humano, inclusive 
esclarecendo o papel da hemoglobina no sangue. 
Por meio de um experimento simples e de 
materiais de fácil obtenção, propõe-se interligar 
conceitos químicos e físicos e ligá-los à área de 
nutrição. 
Palavras-chave: Neodímio; Ferro; Cereal 
matinal; Nutrientes. 
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docente. 
 
RESUMO: O experimento consiste na produção 
de material adaptado para os Surdos sob a 
orientação da docente da disciplina de Inglês e do 
Intérprete de Libras, objetivando amenizar as 
dificuldades de ensino e aprendizagem da Língua 
Inglesa para alunos surdos. O ensino dessa 
língua, tradicionalmente, envolve o 
desenvolvimento de quatro habilidades: fala, 
leitura, escrita e compreensão auditiva. No 
entanto, o ensino de Língua Inglesa tem se 
configurado como um desafio para desenvolver 
essas quatro habilidades em uma sala com 
discentes surdos e ouvintes. A Língua Estrangeira 
tem ganhado importância nos últimos anos e é 
necessária tanto para os ouvintes quanto para os 
surdos, visto que vivemos em uma sociedade 
cada vez mais globalizada, em que o 
conhecimento de línguas estrangeiras, em 
especial a língua inglesa, se faz necessário. Essa 
língua é importante para um maior acesso ao 
conhecimento cientifico e tecnológico. De acordo 
com o Decreto Federal 5.626, de 22 de dezembro 
de 2005, os Surdos compreendem e interagem 
com o mundo por meios de experiências visuais 
manifestando sua cultura, principalmente pelo o 
uso da Língua Brasileira de Sinais -Libras. Além 
das dificuldades apresentadas em relação à 
aprendizagem de Língua Inglesa, os Surdos que 
tem a Libras como sua primeira língua (L1) 
também demonstram limitações na leitura e 
escrita da Língua Portuguesa, pois esta para eles 

é uma segunda língua (L2) e aprendê-la tem sido 
desafiante. Assim, a Língua Inglesa se caracteriza 
para eles um aprendizado de uma terceira língua. 
Dessa forma, o experimento aqui apresentado 
consiste em criar um material didático para os 
alunos surdos, em que o vocabulário elencado 
será apresentado por meio de imagens, e que 
serão, concomitantemente, traduzidas nas três 
línguas: a Libras (L1), o Português (L2) e o Inglês 
(L3) com o intuito de proporcionar o 
desenvolvimento de uma melhor potencialidade 
de leitura e de escrita da Língua Inglesa por esses 
alunos. 
Palavras-chave: Alunos Surdos; Escrita; Leitura; 
Língua Inglesa. 
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Resumo: O lixo eletrônico formado pelo descarte 
inadequado de equipamentos eletrônicos constitui 
um grande problema e preocupação para o 
homem e o ambiente. Com o crescente avanço 
tecnológico e o uso frequente de impressoras e 
máquinas xerográficas, o descarte desses 
produtos têm se tornado cada vez mais frequente 
em todo o mundo. Nesse contexto o toner 
descartado de forma incorreta pode provocar 
diversos problemas, inclusive à saúde pois muitos 
toners contêm hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos e nitrato de dimetilamina, ambos 
reconhecidos como cancerígenos. A recuperação 
e a reciclagem de materiais poliméricos passaram 
a ser consideradas metas prioritárias na política 
de gestão de resíduos, podendo ocasionar 
economia de energia, geração de empregos e 
aumento da vida útil dos aterros. Durante o 
período de 2 meses foram coletados resíduo de 
toner oriundos dos cartuchos que iriam ser 
destinados a aterro comum, sem nenhum tipo de 
tratamento adequado. Amostras com percentuais 
de 10%, 20%, 30%,40% e 50% de resíduo de 
toner associados ao cimento, brita e areia foram 
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preparadas através da homogeneização e 
compactadas em forma a fim de caracterizar esse 
novo material através de ensaios mecânicos para 
avaliar a resistência do material. Com isso, o 
objetivo geral do trabalho foi a fabricação de um 
tipo de pavimentação utilizando resíduo de toner, 
cimento, pneu e brita, os testes iniciais 
apresentaram resultados preliminares 
satisfatórios, no quesito de dureza, aderência e 
homogeneidade da cor, a partir dos resultados 
obtidos até o momento abre-se a perspectiva de 
novos ensaios afim de atestar a viabilidade da 
produção em larga escala. 
Palavras-chave: Asfalto; Toner; 
Sustentabilidade; Pavimentação. 
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Resumo: O alto forno é o principal aparelho 
utilizado na indústria metalúrgica, pois nele é 
produzido o ferro gusa que pode ser utilizado em 
estado líquido transformando-se em aço, ou em 
estado sólido sendo matéria-prima das fundições 
de ferro fundido. Assim como o ferro, o alumínio, 
não é encontrado puro na natureza, ou seja, é 
produzido através do beneficiamento de um 
minério, a bauxita. Ele é um dos metais mais 
utilizados no mundo na produção de diversos 
produtos devido a sua abundância e as suas 
propriedades, como leveza e resistência a 
corrosão. Seu ponto de fusão é de 
aproximadamente 660,3ºC e ao ser reciclado, não 
há perda de propriedades, ajudando na 
diminuição do volume dos resíduos nos depósitos 
de lixo e na economia do recurso natural 
necessário para a sua fabricação, além de se 
tornar uma fonte de renda para catadores e 
indústrias de reciclagem. Como a bauxita tem 
normalmente baixíssimos teores de óxido de 

alumínio, a alumina, são necessárias cinco 
toneladas de bauxita para se obter uma tonelada 
de alumínio. Sabendo que o Brasil é recordista na 
reciclagem de latas de alumínio e que em uma 
tonelada de alumínio reciclado é possível 
economizar cinco de bauxita, o objetivo geral 
desse trabalho foi desenvolver um forno de baixo 
custo, com materiais reutilizados e recicláveis 
para a reciclagem do alumínio oriundo de latas de 
bebidas. Com isso, baseado no princípio de 
funcionamento de um alto forno, utilizou-se um 
revestimento de material cerâmico para a parte 
interna do forno adequado para ser utilizado em 
elevadas temperaturas. Concluiu-se que os 
materiais descartados muitas vezes trazem 
impacto ao meio ambiente, mas podem ser 
utilizados na fabricação de forno de baixo custo 
para reciclagem de latas de alumínio, diminuindo 
impactos ambientais, gerando empregos (in) 
formal e qualificando a comunidade. 
Palavras-chave: Sustentabilidade; Alto Forno; 
Alumínio; Reciclagem; Reaproveitamento. 
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Resumo: Com o passar do tempo a presença dos 
materiais poliméricos no cotidiano das pessoas 
tem se tornado cada vez maior, estando presente 
desde embalagens a automóveis. Dessa forma, 
torna-se quase impossível imaginar uma 
sociedade sem o uso dos polímeros, porém o mau 
uso desses materiais, principalmente o seu 
descarte inadequado tem causado um drástico 
impacto ao meio ambiente, visto que a sua 
decomposição pode chegar a 200 anos. Dessa 
forma, a grande problemática do projeto está 
atrelada a conseguir replicar as mesmas 
propriedades do plástico comum (com ênfase na 
elasticidade e resistência) levando em conta o 
fato de o amido natural poder sofrer modificações, 
possibilitando seu uso como principal 
componente do polímero, e visando minimizar os 
impactos causados por esse material na natureza, 
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o presente trabalho tem como objetivo produzir 
um protótipo de um material polimérico 
biodegradável a base de amido de batatas. Para 
isso, realizaram-se testes a fim de caracterizar o 
material e observou-se que o polímero conseguiu 
replicar, de forma semelhante, as propriedades do 
plástico convencional, já que, obteve-se uma 
maleabilidade consideravelmente boa e uma 
resistência mediana. 
Palavras-chave: Sustentabilidade; Polímero; 
Plástico; Amido; Batata. 
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Resumo: É de conhecimento geral que os 
acidentes de trânsito vêm aumentando 
gradativamente, muitos desses acidentes 
envolvendo os motociclistas que muitas vezes 
são vítimas de infrações ocasionadas por 
pessoas irresponsáveis. De acordo com 
pesquisas realizadas recentemente, “[...] as 
causas dos acidentes foram divididas da seguinte 
forma: 37% motociclistas, 37% condutores de 
outros veículos, 18% via e 8% veículo” (DUARTE, 
2018). A maioria desses desastres poderia ser 
prevenida com o uso da tecnologia a favor dos 
motociclistas, assim, foi pensado em desenvolver 
um protótipo que seja capaz de ajudar esses 
motociclistas vítimas de acidentes. A ideia 
principal do trabalho é desenvolver um protótipo 
de um capacete capaz de identificar quando um 
motociclista sofre um acidente e ao mesmo tempo 
acionar o serviço de emergência (SAMU). 
Considerando que o atendimento às vítimas de 
acidentes de trânsito é demorado, muitas vezes 
essa demora se dá por conta que essas vítimas 
estão em lugares com pouco tráfego de pessoas. 
Para o desenvolvimento desse protótipo 
utilizaremos alguns sensores e mecanismos, 
como: sensor de impacto que reconhecerá 
quando o motociclista sofre algum acidente, 
sensor infravermelho que vai reconhecer se tem 

algum individuo utilizando o capacete, para não 
ocorrer equívocos com o serviço de emergência, 
um botão será utilizado como sensor que ficará na 
fivela do capacete para assegurar que o 
motociclista não deixou o equipamento aberto. O 
mecanismo utilizado para o controle dos dados 
informados por esses sensores será a plataforma 
micro controlada Arduino, o mesmo enviará os 
dados processados para o aplicativo que estará 
conectado via Bluetooth com o Arduino. Esse 
aplicativo vai ser desenvolvido utilizando a 
plataforma da MIT “APP INVENTOR”, que 
realizará o gerenciamento dos dados recebidos e 
também efetuará a comunicação como SAMU, 
como essa comunicação será feita ainda não foi 
decidido pois o SAMU tem uma grande burocracia 
por conta dos trotes que muitas vezes impedem 
seu bom funcionamento. Enfim, esse protótipo 
está em fase de desenvolvimento, em adaptações 
futuras pretende-se adicionar novas funções 
buscando garantir melhor funcionamento do 
protótipo. 
Palavras-chave: Trânsito; Mobilidade urbana; 
Emergência; Motociclismo. 
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Resumo: As melhores ferramentas para redução 
das desigualdades repousam na utilização de 
recursos tecnológicos economicamente 
acessíveis a todos, com certo grau de eficiência 
em sua aplicação. Sendo assim, o objetivo desse 
experimento é, através de um microcontrolador 
Arduino, obter, armazenar e modificar variáveis 
que influenciam no aproveitamento da energia 
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solar e de um biodigestor alimentado por matéria 
orgânica, serralha, esterco e água, aplicados num 
sistema de cocção, tal como um fogão. O 
protótipo foi desenvolvido com a finalidade de 
utilizar uma alternativa energética 
economicamente acessível, se comparada ao uso 
de combustíveis fósseis, como o GLP (gás 
liquefeito de petróleo ou gás de cozinha), que tem 
sofrido aumentos consideráveis. Pode-se dividir o 
projeto de automação em dois grupos. O primeiro 
trata-se de um sistema de registro e 
acompanhamento, que através de um datalogger 
(registrador), receberá dados fornecidos pelos 
sensores de gás (presença de metano), pH, 
pressão e temperatura, criando um histórico do 
comportamento do biodigestor, e, fornecendo 
assim, ao usuário, ferramental para modificar 
parâmetros visando melhorar a eficiência na 
produção de biogás. O segundo grupo trata-se de 
um sistema de controle automático do 
posicionamento do equipamento de concentração 
de energia através de quatro sensores de 
luminosidade dispostos nos pontos cardeais 
(norte, sul, leste e oeste), comparando-os em 
pares para que o concentrador fique apontado 
sempre na direção do sol, aproveitando ao 
máximo a luminosidade. No ponto focal do 
equipamento em lide estará posicionada uma 
caldeira cujo nível de água, bem como o de 
pressão de vapor serão devidamente controlados 
pelo Arduino, com intuito de manter a caldeira 
sempre alimentada e regular a temperatura do 
vapor, respectivamente. Por fim, realizar o 
levantamento e tratamento dos dados possibilita 
a verificação das melhores condições para 
produção eficiente de toda a energia necessária 
para alimentar o fogão, com isso, se reduz 
quaisquer problemas relacionados às 
conversões. 
Palavras-chave: Fogão; Solar; Arduino; 
Biodigestor; Automação. 
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Resumo: A eletricidade é importante na medida 
em que contribui para facilitar o cotidiano das 
pessoas no que diz respeito à evolução da 
tecnologia. Além das várias formas de obtenção 
da energia – eólica, termelétrica e biomassa, por 
exemplo, é possível gera-la através de alguns 
alimentos com caráter ácido pela presença de 
íons H+, ou com caráter básico pela presença de 
cátions OH-, como o limão e o tomate, e a batata, 
respectivamente. Com o objetivo de colocar uma 
calculadora, lâmpadas e relógio em 
funcionamento com os princípios de 
Eletroquímica, dois pedaços de metal devem ser 
usados: um ânodo com eletrodos negativos e 
facilidade para doar elétrons, e um cátodo com 
elétrons positivos e tendência a receber elétrons, 
a preferência é que seja usada uma placa de 
cobre como ânodo e outra de zinco como cátodo. 
Com a ponte salina (elemento utilizado em 
eletroquímica para unir células de uma pilha) 
facilitando o processo de transferência de elétrons 
é possível obter uma corrente contínua. Com a 
diferença de potencial (ddp) oriunda das reações 
de oxirredução é gerada uma corrente elétrica 
que faz o equipamento funcionar. Realizando o 
papel de eletrólito, os alimentos tornam viável à 
oxidação da placa de zinco, bem como a obtenção 
dos elétrons na placa de cobre. Essa 
transferência de cargas negativas promove o 
funcionamento de equipamentos com baixa 
resistência que necessitam de pouca corrente 
para trabalharem. Esse experimento se originou 
através da necessidade de iluminação em locais 
com pouco ou nenhum acesso em energia elétrica 
como, por exemplo, em zonas rurais. 
Palavras-chave: Oxirredução; Elétrons; Energia; 
Eletroquímica. 
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Resumo: O experimento consiste na aplicação 
dos conceitos magnéticos para mostrar, de uma 
maneira didática, o modo de funcionamento de 
um trem magnético, utilizando uma pilha, um 
arame de estanho com aproximadamente 8 
metros de comprimento e dois super ímãs de 1,3 
centímetro de diâmetro cada. Primeiramente, será 
utilizado o fio de estanho para fazer uma 
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representação dos trilhos, deixando-o em um 
formato de espiral. Assim sendo, enrola-se o fio 
de estanho em formato circular com o auxílio de 
um marca-texto com o diâmetro maior que o do 
super ímã, para que este, quando em contato com 
as pilhas, possa se deslocar pelos trilhos, 
transformando energia eletromagnética em 
energia cinética. Após fazer os trilhos com 
diâmetro um pouco maior que o do super ímã 
deve-se fixar os super ímãs na pilha um em cada 
extremidade e posteriormente, deve-se inserir o 
conjunto pilha e super ímãs no trilho de estanho e 
o “trem” se deslocará pelos trilhos. Será utilizada 
uma massa epóxi na ponta do ímã para que o 
trem possa se movimentar com mais fluidez. A 
pilha vai se movimentar pelo fio de estanho 
enrolado sem uma possível interferência devido 
ao adicionamento de uma massa epóxi no super 
imã que se encontra na parte de frente da pilha, 
pois devido ao formato do super imã, há a 
formação de um ângulo de 90°, o que pode fazer 
com que o trem se choque com o estanho quando 
for fazer uma curva no trilho, o que acabaria 
fazendo com que ele parasse, e com a adição da 
massa, o trem pôde se mover sem que haja uma 
parada. Por meio deste experimento será possível 
notar a eficiência do trem que se locomove por 
meio de forças magnéticas, e a importância de 
estudar o magnetismo como alternativa técnica de 
transporte sem queima de combustíveis fósseis, 
sendo uma possibilidade de solução 
ecologicamente mais adequada por usar energia 
limpa. 
Palavras-chave: Magnetismo; Trem magnético; 
Super ímãs; Energia Limpa. 
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Resumo: A bomba hidráulica é uma máquina 
acionada por motores a combustão interna ou 
elétrica, transmitindo essa energia para o fluido 
hidráulico. Sua função é a partir da energia 
produzida pelos motores transformar a mesma 

em pressão com a finalidade de movimentar os 
fluidos que compõem os sistemas hidráulicos. O 
objetivo desse trabalho foi construir um Carneiro 
Hidráulico com material reutilizado com restos de 
instalações de encanação residencial, 
bombeando a água de uma região mais baixa 
para uma de nível mais elevado através da 
pressão da bomba na água, sem energia elétrica 
ou combustível fóssil. É um equipamento 
econômico, sustentável e inovador, que além de 
não precisar de recursos energéticos, neles são 
usados materiais economicamente mais viáveis, 
práticos, de fácil acesso e manutenção, como por 
exemplo, canos de PVC, adaptadores, válvulas, 
entre outros. Os canos vão servir para o 
escoamento da água, as válvulas vão ser 
responsáveis pelos golpes que vão exercer a 
pressão na água para a mesma ser recalcada, os 
adaptadores vão unir as tubulações e o cano de 
30cmé responsável pelo direcionamento do 
recalque. Concluiu-se que o desnível entre o 
reservatório e a bomba não permitiu que fosse 
fornecido à vazão desejada de 0,138L/S, o ideal 
para encher um tanque de água de 1000L em 
duas horas. No entanto, para encher o tanque 
demorou cinco horas, logo, a vazão adquirida foi 
de aproximadamente 0,05L/S. Portanto, o objetivo 
principal de construção da bomba e do 
bombeamento do fluído sem a utilização de 
combustíveis fósseis ou elétricos foi alcançado, 
visto que a mesma conseguiu recalcar a água 
para um nível maior, de aproximadamente dois 
metros acima do nível do reservatório, além do 
mais teve pontos positivos voltados ao baixo 
custo dos materiais utilizados, tendo em vista que 
os mesmos foram reaproveitados. 
Palavras-chave: Bomba Hidráulica; Reutilização; 
Carneiro Hidráulico; Bombeamento. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho experimental 
é desenvolver, um protótipo de aquecedor de 
água de baixo custo, que utiliza como fonte 
energética o sol. Considerando que Jequié tem 
grande incidência solar todos os meses do ano, 
bem como o fato deque pesquisas indicam que 
até 50% (Cinquenta por cento) da fatura de 
energia elétrica de uma família de baixa renda é 
proveniente do chuveiro elétrico, o estímulo à 
construção de placas para aquecimento de água, 
utilizando materiais debaixo custo e de fácil 
aquisição e montagem, é fundamental na 
melhoria social, preservação ambiental, 
conservação de energia, possibilidade de geração 
de empregos, e redução de emissões do dióxido 
de carbono. Será apresentado o projeto da 
Sociedade do Sol, denominado Aquecedor Solar 
de Baixo Custo, que é um projeto para livre 
utilização da população desenvolvido pela equipe 
Sociedade do Sol. Utilizando placas de forro PVC, 
o funcionamento do aquecedor se inicia quando a 
energia solar irradiante, incide sobre a superfície 
preta dos coletores. A energia solar absorvida 
pelas placas, transforma-se em calor e aquece a 
água que está no interior dos coletores. A água 
aquecida diminui a sua densidade e começa a se 
movimentar em direção à caixa, dando início a um 
processo natural de circulação da água, chamado 
de termo sifão. Desta forma será apresentado os 
princípios físicos da convecção térmica, bem 
como as possibilidades de redução das 
desigualdades com o uso da energia solar. 
Palavras-chave: Aquecedor solar; Energia 
Limpa; Placas de forro PVC; Termo sifão. 
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Resumo: Este experimento foi embasado na 
pesquisa de doutorado do professor Luiz 

Guilherme Meira de Souza e apresenta 
alterações, feitas pelos autores do presente 
projeto, para otimização estrutural. Outrossim, 
consiste na fabricação de um fogão para 
implementação no IFBA Jequié, com uso de 
energias limpas, solar e por biodigestão, 
propiciando uma alternativa sustentável ao uso de 
combustíveis fósseis, como para amenizar o 
gasto elevado e crescente deste combustível para 
famílias de baixa renda, fornecendo um meio de 
cocção. Este fogão solar é constituído de uma 
antena parabólica revestida por uma manta 
térmica para isolar a estrutura metálica evitando 
perdas, principalmente de calor, sendo fixados 
fragmentos de espelhos à manta, aderidos 
através de silicone. Os raios solares refletidos 
convergem para um ponto focal, havendo uma 
concentração térmica, onde fixará uma panela de 
pressão, executando a função de uma caldeira. A 
caldeira é responsável pela geração de vapor por 
aquecimento da água. A antena será móvel para 
buscar o melhor posicionamento através de um 
sistema automatizado, sendo a fixação da 
caldeira através de dispositivo articulado para 
estabilização horizontal, para controlar o nível de 
água. O vapor gerado pela caldeira será 
transportado, através de dutos para alta pressão 
e isolados termicamente, a uma estrutura similar 
a um fogão. Na posição da “boca” do fogão ficará 
uma serpentina de cobre, conectada à tubulação 
de vapor através de uma válvula reguladora de 
pressão com controle remoto. Após a passagem 
do vapor, o fluxo direcionará para uma caixa 
d’água, onde o vapor é convertido em líquido e 
reinserido na caldeira. Quando houver baixa ou 
nenhuma luminosidade, o fogão será acionado 
através da queima de gás metano proveniente de 
um biodigestor caseiro. Resultados indicam a 
eficiência do experimento com possíveis 
melhorias no tempo de cozimento, como nos 
controles de perdas, pela vedação ou isolamento 
térmico dos componentes. 
Palavras-chave: Fogão; Solar; Vapor; 
Biodigestor; Automatizado. 
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Resumo: A galvanoplastia é um processo 
eletroquímico utilizado para realizar o 
recobrimento metálico de objetos e garantir sua 
durabilidade. Trata-se de uma técnica que 
demanda trabalho, precisão e cuidado. Muitos 
desenvolvem o banho galvanoplástico em 
ambientes inapropriado se de maneira artesanal, 
como forma de diminuir os custos. Empregando 
máquinas caseiras para realizar o processo em 
locais improvisados, podendo ser um fator de 
risco a saúde. Visando torna-lo mais seguro, 
autônomo e preciso para o operador, o presente 
projeto foi então desenvolvido. O operador deve 
colocar as peças em um suporte cilíndrico (Até o 
dado momento o suporte só suporta anéis ou 
elementos equivalentes), onde o sistema realizará 
todo o processo de maneira autônoma, liberando 
um eixo por vez, assim que a fase dada estiver 
livre, utilizando o motor de passo para a 
movimentação por cima da linha e outros dois 
motores de passo para mergulhar e retirar o eixo 
de cada processo (Limpeza, eletrolise, secagem, 
etc.), como uma linha de produção, necessitando 
novamente do operador apenas para retirar as 
peças já secas e galvanizadas. Dois itens 
fundamentais na construção desse projeto são os 
motores de passo e o microcontrolador Arduino, 
sendo escolhidos por sua aplicação e margem de 
precisão mais que suficiente para construção 
inicial do projeto. Este projeto se diferenciará pela 
sua facilidade de uso, baixo custo em relação as 
máquinas manuais e automáticas de pequeno 
porte presentes no mercado, além da economia 
de tempo proporcionada ao operador, visto que 
ao invés de um dado grupo de peças passarem 
por todos os processos e entrar outro grupo, o 
projeto viabiliza uma produção sequencial, com 
grupos de peças a cada fim de secagem, sendo 
assim, projetado para ter a menor perda de 
material e tempo possível, tais características o 
tornam um eficiente investimento em segurança e 
agilidade, especialmente para joalherias. 

Palavras-chave: Galvanoplastia; Recobrimento 
metálico; Durabilidade; Arduino; Autônoma. 
 

 
Área: Engenharias – Engenharia Mecânica 
 

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM 
BIODIGESTOR CASEIRO COMO 
COMBUSTÍVEL AUXILIAR DE UM 

FOGÃO 
 
Danille Horrana Carvalho Silva1; Flávio Viana 
Martins Júnior2; Marta Naama Silva Santos1; 
Mailane Silva Queiroz2; Pedro Henrique de 
Azevedo1, Fabiano Borges3; Rubens Santos 
Barreto4. 
 
1 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
acadêmico (a) do Curso Técnico em 
Eletromecânica; 
2 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
acadêmico (a) do Curso Técnico em Informática; 
3 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
docente, e-mail: fabiano.borges@ifba.edu.br; 
4 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
docente, e-mail: rubensbarreto@ifba.edu.br. 
 
Resumo: Os fogões são equipamentos que 
contribuíram no desenvolvimento da humanidade, 
principalmente ao poder controlar parâmetros do 
processo de cocção, tais como temperatura, 
concentração de nutrientes, tamanho das 
partículas etc. Entretanto, o uso de gás liquefeito 
de petróleo (gás de cozinha), além de custoso, 
contribui para a degradação ambiental, devido a 
sua natureza fóssil, pois provoca alto índice de 
liberação do dióxido de carbono em sua queima, 
ocasionando aquecimento global e aumento do 
efeito estufa. Tal fator, somado ao percentual de 
resíduos produzidos e inapropriadamente 
descartados em todo planeta, que segundo o 
Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana é de 
aproximadamente 61 milhões de toneladas de lixo 
por dia, configura-se como barreira para o 
desenvolvimento ambiental sustentável. Diante 
disso, o projeto tem como intuito construir um 
biodigestor de baixo custo, com materiais 
acessíveis, que produza biogás, constituído 
principalmente por metano, sob controle de 
parâmetros normativos, resultado da 
decomposição dos resíduos em lide, tais como 
matéria orgânica (restos de alimentos, por 
exemplo), serralha, esterco de galinha seco, 
esterco de boi, dentre outros, atuando como um 
combustível alternativo ao gás de cozinha, haja 
vista que este é um recurso findável e poluente. 
Para alcançar esse objetivo, o protótipo será 
composto de dois tanques (um de maior volume 
enterrado e um menor exposto) onde serão 
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armazenados os resíduos, porquanto tubulações 
direcionarão os reservatórios até uma estrutura 
convencional de fogão, que inspecionará e/ou 
controlará variáveis como pressão, temperatura, 
pH e análise da composição do gás gerado por 
meio de microcontroladores. Espera-se, com isso, 
que haja uma produção inicial maior no tanque 
desenterrado, devido ao volume e exposição 
solar, com controle de longo prazo realizado pelo 
volume de biogás gerado no tanque maior, fluido 
este produzido de acordo com as normas 
vigentes, de forma que os métodos utilizados 
influenciem diretamente na eficiência da geração 
do fluido. 
Palavras-chave: Biodigestor; Biogás; 
Sustentável; Gás liquefeito de petróleo; Baixo 
custo. 
 

 
Área: Engenharias – Engenharia Sanitária 
 

DESCONTAMINAÇÃO DA ÁGUA POR 
ELETROFLOCULAÇÃO 

 
Daniel Souza Silva1; Danille Horrana Carvalho 
Silva1; Guilherme de Jesus Meira1; Leliane França 
Souza1; Vitor Barros Roriz1, Núbia Soares dos 
Santos2. 
 
1 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/ Jequié, 
acadêmico (a) do Curso Técnico em 
Eletromecânica, e-mail: danielsva0@gmail.com; 
2 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/ Jequié, 
docente. 
 
Resumo: Para o consumo humano, a água deve 
ser potável, para evitar riscos à saúde. Até que a 
mesma esteja adequada para o consumo, ela 
passa por uma série de processos físicos e 
químicos, assim devesse evitar ao máximo a 
perturbação na hidrosfera pela ação humana. O 
objetivo desse trabalho é demonstrar que a 
descontaminação da água pode ser realizada 
através da técnica de eletrofloculação. A 
eletrofloculação ocorre em três etapas. Na 
primeira, o coagulante é gerado pela oxidação de 
um ânodo metálico. Desta forma, assim que os 
respectivos cátions são gerados, eles reagem 
com moléculas de água para formação dos 
hidróxidos e poli hidróxidos. Os materiais mais 
utilizados como ânodos são o ferro e o alumínio, 
devido a seu baixo custo e grande eficácia. Nesta 
mesma etapa, tem-se a eletrólise da água e a 
formação de pequenas bolhas de oxigênio no 
ânodo e hidrogênio no cátodo que carregarão, na 
última etapa, o material floculado para a 
superfície. Na segunda etapa, os hidróxidos 
formados adsorvem-se em partículas 
manométricas, posteriormente originando os 
flóculos, ocorrendo o transporte dessas espécies 

que entram em contato com as impurezas. Na 
última etapa do processo ocorre a flotação, em 
decorrência da formação das microbolhas que 
são geradas da eletrólise da água. Os flocos de 
impurezas serão retirados através do processo de 
filtração. Com este experimento consegue-se 
perceber que é possível a descontaminação da 
água por eletrofloculação, sendo um processo 
eficiente. 
Palavras-chave: Eletrofloculação; 
Descontaminação da água; Impurezas. 
 

 
Área: Engenharias – Engenharia Sanitária 
 

DESSALINIZADOR SOLAR 
ACOPLADO A UMA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO 
 
João Felipe Regis Souza1; Martha Meira 
Monteiro1; Mateus Nardes1; Anderson Brito2. 
 
1 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
acadêmico (a) do Curso Técnico em Informática, 
e-mail: marthamonteiro1@gmail.com; 
2 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
docente. 
 
Resumo: O projeto apresentado tem como 
objetivo a montagem de um sistema 
dessalinizador caseiro visto que a água potável 
em certas regiões do Brasil carece de 
disponibilidade. De acordo com o Ministério de 
Meio Ambiente, 34 milhões de brasileiros não tem 
acesso à água potável e esses cidadãos se 
dividem, em sua maior parte, nas regiões 
Nordeste (3% da água doce e 29% da população) 
e Sudeste (6% da água doce e 40% da 
população). Como agravante do problema, uma 
reportagem do G1 mostrou que a maio parte da 
água disponível no sertão nordestino é salobra. 
Ela é ruim de gosto e provoca doenças, mas 
muitas vezes, não há outra opção, se não a beber. 
Tais informações concluem que a distribuição dos 
recursos hídricos no território brasileiro não é 
equilibrada, portanto, trata-se de uma 
desigualdade social. Com as constantes crises 
hídricas, é necessário aproveitar cada gota de 
água de forma sábia, inclusive a salobra. Para 
solucionar o impasse, o Sistema funcionará de 
forma mais simples e acessível possível, 
abrangendo todos os usuários. O processo de 
dessalinização junto à estação de tratamento de 
água salobra permite a adequação dessa água ao 
Padrão de Potabilidade para o consumo humano. 
A água será aquecida pelos raios solares para a 
produção de vapor que, em seguida, será 
condensado e coletado como água doce. Após o 
processo de vaporização e condensação a água 
passará por etapas de filtragem, cada qual com 
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um tipo específico de reagentes, a fim de garantir 
o consumo de um produto tratado, livrando os 
usuários de serem contaminados por doenças 
como: cólera, diarreia infecciosa, leptospirose, 
entre outras. Na prática, o projeto consiste em um 
reservatório de vidro e, em seu centro, outro 
compartimento destinado à água salobra. 
Revestiremos toda a estrutura com uma espécie 
de adesivo de cor escura, cor que absorve mais 
calor e fornece uma melhor eficiência e eficácia 
ao protótipo. Além disso, depois da evaporação e 
retenção do líquido no reservatório “principal”, o 
mesmo passará por métodos semelhantes aos de 
tratamento para purificação e potabilidade. 
Palavras-chave: Água; Desigualdade; 
Dessalinização. 
 

 
Área: Engenharias – Engenharia Sanitária 
 

FILTRO BIOLÓGICO UTILIZANDO 
CARVÃO VEGETAL 

 
Antônio Cláudio¹; Bruno Fontes¹; Domenick 
Borges¹; Guilherme Meira¹; Lucas M. Santa Cruz¹; 
Maxson Vieira². 
 
1 – Discente do Curso de Eletromecânica, 
IFBA/Jequié; 
2 – Docente, IFBA/Jequié, e-mail: 
maxson.vieira@gmail.com 
 
Resumo: Há locais onde as pessoas não têm 
acesso a água tratada, sendo assim, na ausência 
de filtros eficazes as pessoas acabam utilizando a 
água em situação precária. O objetivo deste 
trabalho é mostrar uma alternativa ao problema 
apresentado anteriormente, que seria a 
montagem de um filtro de baixo custo, eficaz e 
simples para que o acesso seja mais fácil e todos 
possam utilizar. A qualidade da água pode ser 
analisada de várias formas, para que assim seja 
descoberto se ela está em condições propícias 
para ser consumida. Para testar a eficácia de um 
filtro devem ser feitas análises de parâmetros 
físico-químicos com aparelhos de 
multiparâmetros. O filtro é construído utilizando 
brita, carvão vegetal, blocos de construção e um 
balde. Será feita a análise da qualidade da água 
de antes e depois de ser filtrada, testando os 
parâmetros físico-químicos para ter a certificação 
de que a água está em condições de ser utilizada. 
Palavras-chaves: Água; Filtro; Simples; Chuva; 
Qualidade. 
 

 

Área: Engenharias – Engenharia Sanitária 
 

TELHAS SUSTENTÁVEIS: A 
REUTILIZAÇÃO DA GARRAFA PET 

COMO FORMA DE 
SUSTENTABILIDADE 

 
Aléxia Ferreira da Cruz1; Anderson Arthur Mota 
Silva1; Mirella Nagib de Oliveira Boery2. 
 
1 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
acadêmico (a) do Curso Técnico em 
Eletromecânica; 
2 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
docente, e-mail: mirella.boery@ifba.edu.br. 
 
Resumo: O polietileno tereftalato, mais 
conhecido como PET, é um termoplástico que 
constitui a maioria das garrafas de líquidos por 
conta de suas características físicas e por ser um 
material translúcido, optativo pelo projeto, com 
temperatura de fusão próxima de 260º. O 
descarte incorreto do material pode acarretar em 
grandes problemas ao meio ambiente, como a 
degradação da biodiversidade nos oceanos, a 
grande emissão de dióxido de carbono (CO²) na 
atmosfera, poluição, entre outros, e até mesmo 
riscos para a saúde da população. O polietileno 
abordado demora aproximadamente 400 anos 
para decompor-se na natureza, e com isso, o 
experimento visa a reforçar a informação sobre o 
descarte consciente do material, assim como 
promover a produção de telhas ecológicas. A 
ideia da produção de telhas com o PET veio 
através profissionais ambientais e pesquisas 
sobre sustentabilidade. Com isso, foram 
selecionadas garrafas PET do lixão da cidade de 
Jequié, Bahia, a fim de reciclá-los, já que é um 
termoplástico, e, portanto, pode ser reciclado. 
Todas as garrafas foram limpas interna e 
externamente e recortadas, sendo preparadas 
para o processo de fundição que ocorreu em um 
forno doméstico a 200º graus por 
aproximadamente 1h30. Antes de serem 
aquecidas, as garrafas foram colocadas em uma 
forma de alumínio que, após líquido, é posto em 
uma forma que pode ser um fibrocimento (Eternit) 
pré-determinando o tamanho, revestido de papel 
vegetal. O processo de secagem ocorreu em 4h. 
O experimento além de suprir as necessidades 
humanas com essa ação sustentável, visa 
contribuir para a não degradação do ambiente nos 
próximos anos, conforme Lei nº 12.305/10, sobre 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, que diz ser 
um avanço necessário ao país no enfrentamento 
dos principais problemas ambientais, sociais e 
econômicos decorrentes do manejo inadequado 
dos resíduos sólidos. Concluiu-se que foi possível 
a produção de telhas ecológicas através do PET, 
já que não é um material classificado como 
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carcinógeno, assegurando o controle dos 
parâmetros de processo durante 
fundição/aquecimento e de secagem, garantindo 
sustentabilidade, qualidade do produto final e 
baixo custo. 
Palavras-chave: Sustentabilidade; PET; 
Fundição; Telhas. 
 

 
Área: Engenharias – Engenharia Sanitária 
 

USO DA ELETROFLOCULAÇÃO 
COMO TÉCNICA AUXILIAR PARA O 

TRATAMENTO DE ÁGUA 
 
Guilherme Silva Barbosa1; Tarsila Rios Cabral1; 
Iale Oliveira Souto1; Talita de Melo Meira1; Victor 
Daniel Santos de Araújo1; Rubens Santos 
Barreto2 

 
1 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
acadêmicos do curso Técnico Integrado em 
Informática, E-mail: guigabarbosa30@gmail.com; 
2 – Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
docente. 

 
Resumo: Em consequência do uso não 
sustentável e dos efeitos decorrentes da poluição 
dos corpos hídricos, estima-se que em 20 anos a 
disponibilidade de água para o consumo humano 
irá diminuir drasticamente provocando graves 
transtornos em todas as regiões do planeta. Desta 
forma, faz-se necessário uma mudança nos 
hábitos de consumo da sociedade, bem como o 
desenvolvimento de novas técnicas de tratamento 
de água. Assim, propusemos neste experimento, 
o uso da eletrofloculação como um método 
auxiliar para a purificação da água a partir da 
aglutinação de impurezas dispersas em seu meio. 
O processo torna-se possível devido a formação 
de agentes aglutinadores por meio de reações 
redox, onde os mesmos atuam coagulando as 
partículas que se encontram em suspensão na 
água a ser tratada. Para simular a técnica 
supracitada, montou-se um experimento em que 
uma amostra de água “suja” com corante 
alimentício foi submetida a um processo de 
eletrólise em um recipiente contendo sal de 
cozinha (eletrólito) e dois pregos (eletrodos) 
ligados a uma bateria de 9V. Com o sistema em 
funcionamento observou-se que no cátodo, 
eletrodo ligado ao polo negativo da bateria, 
ocorreu a formação de gás hidrogênio, enquanto 
que na outra parte da cuba a formação de 
hidróxido de ferro – agente aglutinador, provocou 
a floculação das partículas em suspensão, que 
com o passar do tempo decantaram no fundo do 
recipiente reduzindo a turbidez da água, por fim a 
mistura passou por um processo de filtração 
simples para a obtenção da água filtrada. Diante 

dos resultados obtidos conclui-se que a 
eletrofloculação pode ser utilizada como técnica 
auxiliar no processo de tratamento de água. 
Palavras-chave: Floculação; Eletrólise; 
Tratamento de Água; Decantação. 
 

 
Área: Linguística, Letras e Artes – Letras 
 

GLOSSÁRIO – VOCABULÁRIO 
BÁSICO DE LIBRAS 

 
Emile R. Cavalcante¹; Hilary R. Santos Cardozo¹; 
João Pedro M. O. Santos¹; Marcello Ruan S. 
Lima¹; Victória M. L. Pinto¹; Rosemary S. Santos² 
 
1- Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
acadêmico (a) do Curso Técnico em Informática;  
2- Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 
Tradutora Interprete de Libras/Português, E-mail: 
rosemary.souza@ifba.edu.br. 
 
Resumo: Visando a necessidade de criar 
propostas em favor da redução das 
desigualdades, o referido experimento consiste 
na produção de um glossário de Libras associada 
a Língua Portuguesa, que será utilizado nas 
demais atividades relacionadas ao tema citado. A 
inclusão da Libras nos espaços educacionais é 
fruto do reconhecimento oficial da mesma como 
língua natural da Comunidade Surda Brasileira 
através da Lei Federal 10.436/2002, 
regulamentada pelo decreto 5.626/2005. 
Considerando esses marcos legais, o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia Campus Jequié tem promovido, dentre 
suas ações inclusivas, cursos de Libras em 
diversos níveis para a comunidade interna e 
externa, buscando proporcionar assim, maior 
proximidade entre a comunidade surda e ouvinte. 
No entanto, o campus ainda não dispõe de 
material didático próprio que colabore com o 
ensino e aprendizagem da Libras. A produção 
deste glossário visa corroborar na difusão da 
Libras, conforme previsto na lei de Libras e será 
parte da “Apostila – Curso de Libras” que será 
elaborada pelos Tradutores Intérpretes de 
Libras/Português e outros profissionais do 
NAPNE do Campus. O glossário apresenta um 
vocabulário básico de Libras sinalizado pelos 
discentes surdos do IFBA campus Jequié. Para 
desenvolvimento do experimento proposto, 
pensou-se em uma lista com uma série de 
palavras básicas e necessárias. Todas as 
imagens utilizadas na explicação dos sinais foram 
capturadas e editadas pelos próprios estudantes, 
surdos e ouvintes, foram feitas de um modo a 
facilitar a compreensão dos usuários, e levando-
se em conta os aspectos linguísticos da libras, 
muito enfatizados pela pesquisadora doutora em 
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Linguística aplicada, Ronice Quadros, a qual 
afirma que a Libras é uma língua rica com 
estrutura gramatical própria, com regras 

fonológicas, morfológicas, semânticas, sintáticas 
e pragmáticas.  
Palavras-chave: Acessibilidade; Comunicação; 
Curso; Libras.
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Lista de Minicursos e Oficinas 
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O minicurso propõe uma leitura comentada de trechos clássicos da 
obra de Rousseau antecedida por uma introdução sobre o contexto 

cultural do filósofo suíço e da produção do seu texto. 
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O animal humano, apelidado de "macaco nu" pelo biólogo Desmond 
Morris, tem seu sucesso evolutivo fundamentado em um 

comportamento sexual complexo e peculiar que molda o Homo 
sapiens contemporâneo social e culturalmente. Apesar da 

complexidade de seu encéfalo e do lapso temporal, o sexo nos dias 
de hoje conservou muito do ato copulatório/ acasalamento do 
homem primitivo. Assim sendo, a presente proposta pretende 

apresentar e discutir a influência do comportamento sexual humano 
no sucesso evolutivo da espécie, desde os tempos remotos até os 

dias atuais. 
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Em abril de 2002, a lei nº 10.436 reconhece a Língua Brasileira de 
Sinais como meio legal de comunicação dos surdos brasileiros. O 

parágrafo único apresenta a seguinte definição: “ Entende-se como 
Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, 
com estrutura gramática própria, constituem um sistema linguístico 

de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil”. Com isso, a Libras ganhou mais 

visibilidade na sociedade e alguns desenvolvedores de software 
passaram a criar App’s com o objetivo de facilitar a comunicação 

entre surdos e ouvintes. Alguns desses garantem ter a função de um 
tradutor. No entanto, para melhor aproveitamento de tais 

ferramentas, faz-se necessária a compreensão de conceitos 
importantes como propriedades de uma Língua e processos 

tradutórios. 
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O seminário é um gênero textual com foco na oralidade, 
constituindo-se como técnica de ensino e aprendizagem de 

assuntos técnicos ou acadêmicos. Assim, inclui pesquisa, discussão 
e debate. Além de proporcionar aos envolvidos trabalhar a dimensão 
cognitiva e comunicacional, se realizado em grupo, pode ser incluída 

também a dimensão interpessoal. Sendo muito utilizada em 
contextos acadêmicos, é importante instrumentalizar as pessoas 

para sua elaboração e desenvolvimento, favorecendo a 
aprendizagem do tema em discussão como também a 

aprendizagem de habilidades relacionadas à sua construção. Esse 
minicurso busca desenvolver essas competências e habilidades, de 

forma prática e objetiva. 
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Curso de desenvolvimento de games para iniciantes com o MIT App 
Inventor. Aprenda a desenvolver games para Dispositivos Móveis 

sem saber programar. 
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A rede elétrica residencial tem passado por mudanças, tanto nos 
padrões de tomadas, processo de automação de dispositivos como 
lâmpadas e eletrodomésticos. Investigar tais inovações com vistas 
no impacto que tais mudanças podem causar na vida dos usuários 
faz-se necessário nos dias atuais. Portanto, o presente curso tenta 
trazer à discussão os novos métodos empregados na instalação de 
chuveiros, tomadas de corrente e luminárias, bem como apresentar 
as mudanças nos tipos de lâmpadas. A adoção nas residências de 

fontes alternativas de energia como geradores a combustão em 
locais em que o blackout energético é frequente, bem como o uso 

de sistemas fotovoltaicos concomitantes ao fornecimento de energia 
elétrica convencional é assunto bastante discutidos atualmente. 
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O minicurso Esporte, gênero e igualdade visa à conscientização das 
possibilidades de inclusão social, de gênero, raça, credo, 

características morfológicas, biotipo. 
A proposta de uma viagem no mundo do esporte local, estadual e 
nacional no sentido de contribuir com a formação para igualdade. 
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Neste minicurso serão abordadas medidas de tendência central e de 
dispersão, noções de amostragem e intervalo de confiança. 
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Minicurso visa mostrar o passo a passo de uma instalação de um ar 
condicionado Split Hi Wall, conforme recomendações técnicas 

vigentes. 
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Curso destinado aos discentes para fomentar o interesse pela 
criação de robôs autômatos, utilizando como ferramenta o 

dispositivo de hardware livre Arduino. 
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Scratch é uma linguagem de programação criada em 2007 pelo 
Media Lab. do MIT que, de modo simples e intuitivo, introduz 

conceitos de programação, matemática e lógica. Pela simplicidade 
estrutural e por não exigir conhecimento prévio de programação, 

“Scratch” é ideal para pessoas que estão começando a programar. 
Com ele é possível criar histórias animadas, jogos e outros 

programas interativos. O minicurso tem o objetivo de introduzir os 
conceitos de programação, utilizando o software “Scratch” e 

apresentar os principais comandos dessa ferramenta. 
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Manutenção básica de ar condicionado tipo janela e Split com 
definição, identificação de componentes, principais defeitos e 

prática. 
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O minicurso tem por objetivo capacitar mão de obra para o uso de 
instrumentos de medição de precisão na montagem e avaliação de 

componentes de um motor de combustão interna. 
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A oficina visa desenvolver com os participantes principais técnicas 
de edição de imagens, a partir do software Adobe Lightroom. O 

objetivo é conhecer as principais ferramentas para o tratamento das 
imagens mediante procedimentos digitais. 
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O minicurso abordará as nuances que envolvem o parto, desde a 
concepção até o nascimento. Buscará discutir as questões ligadas 

ao corpo, sexualidade, respeito ao outro e as experiências possíveis 
de parto. 
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Aborda os princípios de boas práticas na manipulação de alimentos, 
direcionado a manipuladores de alimentos e pequenos agricultores. 
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Introdução à robótica e conceitos básicos: sensores, motores, 
atuadores, locomoção, percepção e aplicações da robótica. 

Programação de robôs utilizando kits da LEGO Mindstorms para 
atuação em ambientes de forma autônoma com desafios práticos e 

lúdicos. 
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A referida oficina tem como objetivo reforçar as estratégias 
argumentativas bem como a linguagem, necessárias para a 

elaboração de um texto de qualidade na prova de redação do Enem. 
Justifica-se a abordagem do referido conteúdo considerando que a 
aprovação do estudante, especialmente o de escola pública, nesse 

exame tem sido um passo importante para diminuição das 
desigualdades sociais, garantindo o seu acesso ao ensino superior. 
A metodologia será expositiva, partindo dos conhecimentos prévios 

dos cursistas, e será finalizada com uma produção textual para 
avaliação dos conhecimentos adquiridos. 
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A trajetória histórica das pessoas surdas é marcada por longo 
período de exclusão. Apesar dos Surdos estarem atualmente 
inseridos na sociedade, ainda há um “distanciamento” entre a 

comunidade Surda e a Ouvinte, gerando barreiras e desigualdades 
entre elas e levando a Comunidade Surda a sentir-se excluída da 
sociedade Civil. Buscando reduzir tais desigualdades através da 

eliminação das barreiras comunicação, este minicurso intenciona, 
por meio da difusão da Língua de Sinais, contribuir para que a 

enorme distância que separa a Comunidade Ouvinte da comunidade 
surda seja cada vez mais estreita, possibilitando uma convivência de 

maior qualidade entre ambas - uma vivência plena e abrangente. 
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O minicurso visa comparar os sistemas de refrigeração por 
compressão e por absorção, evidenciando ciclo, componentes e 

custos de instalação. 
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Robocode é um jogo baseado na programação de robôs tanques de 

guerra, suportado por uma crescente comunidade. Robocode 
oferece uma plataforma para o desenvolvimento dos robôs, além de 
uma vasta documentação. A programação é feita inteiramente em 
Java, tornando a plataforma um ótimo ambiente para o ensino e 

prática dos conceitos em orientação a objetos. Neste minicurso será 
apresentado o jogo Robocode, sua estrutura e as competições já 

existentes. Também será feito um convite para a estruturação de um 
grupo de pesquisa e desenvolvimento, com o intuito de fomentar 

futuros competidores. 
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O aumento do número de casos de IST vem causando 
preocupações para saúde pública. O número de casos novos de HIV 

é alarmante assim como o índice de sífilis, sífilis materna e sífilis 
congênita. Diante desse contexto, faz-se necessária uma 

abordagem acerca da saúde sexual e reprodutiva. 
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O ingresso de estudantes cegos na Universidade Estadual da Bahia 
- UESB Campus Jequié significou um grande desafio para toda a 

comunidade acadêmica. Como os desafios foram vencidos? Quais 
as adaptações necessárias? Quem participa ativamente desse 
processo? Quais as estratégias adotadas pelos estudantes e 

professores? Quais as contribuições do Núcleo de Ações Inclusivas 
para pessoas com Deficiência -NAIPD foram necessárias nesse 

processo? Quais os impactos diretos e indiretos para a comunidade 
jequieense? 
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Neste minicurso focaremos na ferramenta para organizar a vida 
acadêmica e profissional dos participantes. Usar o Trello para 

estudar foi uma coisa que eu mesmo descobri há pouco tempo. Em 
parceria com o Guia do Estudante, a plataforma criou uma série de 
quadros para ajudar a estudar para o Enem. Sua vida profissional 
ficará muito mais organizada e produtiva com a utilização do Trello 

uma vez que existem ferramentas associadas ao mesmo que 
tornará ágil suas tarefas profissionais, tais como: calendários 

associados com suas contas, Google drive, Dropbox etc. Dessa 
forma, você pode anexar arquivos, fotos, vídeos etc. direto do 

computador, tablete ou celular e tudo fica sincronizado 
automaticamente, o que permite você acessar suas tarefas 

diretamente do smartphone, por exemplo, de qualquer lugar. Mesmo 
que você faça alterações off-line, elas são sincronizadas ao se 

conectar à internet. Enfim, o Trello é uma ferramenta completa para 
organizar sua vida acadêmica e profissional de maneira eficiente e 

tornando suas tarefas diárias muito mais ágeis e produtivas." 

M
an

oe
l O

ze
ia

s 
M

or
ai

s 
da

 S
ilv

a,
 J

eo
vá

 

C
os

m
e 

de
 J

es
us

 P
in

he
iro

 

U
E

S
B

 

D
is

ce
nt

e
 

V
IR

T
U

A
L 

B
O

X
: M

on
ta

ge
m

 e
 c

on
fig

ur
aç

ão
 

de
 a

m
bi

en
te

 d
e 

de
se

nv
ol

vi
m

en
to

 e
 

es
tu

do
s,

 c
om

o 
m

ot
iv

ad
or

 p
ar

a 
re

du
çã

o 
da

 

de
si

gu
al

da
de

 

8h
 

16
/o

ut
 

13
:3

0h
 à

s 
17

:3
0h

 

Este minicurso visa à instalação, configuração, clone, backup, redes, 
armazenamento e virtualização no Virtual Box. 
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